Załącznik nr 5

REGULAMIN UCZNIA
Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy,
Publiczne Gimnazjum w Podkowie Leśnej
Na podstawie Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy, Publiczne Gimnazjum w Podkowie Leśnej ul. 1-go Maja 20
zgodnie z Konwencją Praw Dziecka ustala się :

§1
PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w
procesie dydaktyczno-wychowawczym, a w szczególności do:
1 Równych szans edukacyjnych, pozwalających na pełne wykorzystanie
swoich
możliwości psychofizycznych i osiąganie wyników zgodnych z
jego potencjalnym rozwojem.
2 Poszanowania swojej godności, szacunku, swego dobrego imienia,
prywatności oraz nietykalności osobistej, równości.
3 Wyrażania swoich uczuć, opinii, poglądów, postaw i potrzeb, o ile nie
narusza to praw innych osób,
4 Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra
innych osób,
5 Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony
poszanowania jego godności i nietykalności
6 Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiadomości i umiejętności
przy wykorzystaniu wszelkich możliwości Zespołu,
7 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
8 Informacji o realizowanym programie nauczania oraz wymaganiach
edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
9 Znajomości Wewnątrz Szkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w
Zespole dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
prawa wewnątrz szkolnego i Konwencji Praw Dziecka,
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10 Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce,
11 Korzystania z zajęć organizowanych przez szkołę w zakresie kształcenia i
rozwoju osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,
zainteresowań własnych na miarę swoich potrzeb,
12 Korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, sprzętu zgodnie z ich
przeznaczeniem, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
13 Odpoczynku podczas przerw między lekcyjnych, przerw świątecznych bez
prac domowych oraz weekendów bez obszernej pracy domowej
14 Przedstawiania wychowawcy, pedagogowi szkolnemu, opiekunowi
Samorządu Szkolnego, Dyrektorowi, innym nauczycielom i samorządowi
klasowemu swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień pomocy w przypadku trudności w nauce,
15 Pomocy w przypadku trudności w nauce
16 Uzyskiwania pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami i możliwościami finansowymi Zespołu
17 Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
18 Przekazywania swoich uwag
19 Wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową
20 Korzystania z bezpłatnej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej
21 Występowania we własnym imieniu w sprawach administracyjnych, w tym
składanie skarg.

§2
OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
Zespołu, a w szczególności do:
1 Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, tj.:
a) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swoich wiadomości i umiejętności,
b) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
c) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w
czasie lekcji.
2 Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje i inne zajęcia szkolne..
3 Systematycznego informowania rodziców (opiekunów) o swoich postępach
w nauce i o wywiadówkach.
4 Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) nie naruszania godności osobistej, mienia innych oraz ich własności,
b) przeciwstawiania się przejawom agresywności, brutalności oraz
wulgarności
c) poszanowania poglądów i przekonań kolegów,
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d) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,
e) otaczanie opieką kolegów z klas młodszych,
f) odnoszenie się z szacunkiem do dyżurnych i reagowanie na ich uwagi,
g) godnego reprezentowania swojej szkoły na zewnątrz.
Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
a) uczeń nie pali tytoniu,
b) uczeń nie pije alkoholu
c) uczeń nie używa, nie produkuje i nie handluje narkotykami oraz innymi
środkami odurzającymi,
d) uczeń stosuje się do regulaminów pracowni przedmiotowych oraz
wewnątrzszkolnych.
Uczeń dba o czystość, sprzęt i urządzenia w szkole oraz mienie społeczne
poza nią
Dba o swoją czystość i schludność ubrania.
Właściwe pełnienie dyżurów szkolnych i klasowych
Oddawania książek do biblioteki we właściwym terminie.

§3
NAGRODY DLA UCZNIÓW
Wobec uczniów mogą być stosowane środki wychowawcze w postaci nagród.
Ustala się następujące nagrody:
1 Pochwały indywidualne nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy.
2 Pochwały wychowawcy wobec rodziców ucznia.
3 Pochwały na apelu szkolnym wobec uczniów całej szkoły.
4 Otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem
5 Otrzymanie nagrody książkowej, rzeczowej lub dyplomu za:
a) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, gdy średnia ocen co najmniej
4,75, a ocena z zachowania wzorowa lub bardzo dobra,
b) dobre wyniki w nauce, gdy średnia ocen wynosi co najmniej 4,5 oraz co
najmniej dobre zachowanie
c) wybitne osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów
d) indywidualne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
zawodach sportowych
e) 100% frekwencję
f) zaangażowanie na rzecz klasy lub szkoły (powtarzające się i przynoszące
wymierne korzyści społeczności szkolnej).
6. Wyróżnienie w formie listu pochwalnego skierowanego do rodziców
ucznia, który wzorowo wypełniał obowiązki szkolne.
Nagrody książkowe, rzeczowe oraz dyplomy na wniosek wychowawcy klasy
lub nauczyciela przyznaje Rada Pedagogiczna na koniec roku szkolnego w
miarę możliwości finansowych posiadanych przez Zespół.
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§4
NAGANY DLA UCZNIÓW
Wobec uczniów mogą być stosowane środki wychowawcze w postaci
nagany.
Ustala się następujące nagany:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy.
2. Pisemne upomnienie wystosowane przez wychowawcę do rodziców
ucznia, który w sposób ciągły zaniedbuje swoje obowiązki oraz utrudnia
pracę kolegom naruszając ich prawo do nauki i bezpieczeństwa
3. Nagana udzielona przez wychowawcę klasy.
4. Pisemna nagana Dyrektora dla ucznia, który notorycznie zaniedbuje swoje
obowiązki oraz utrudnia pracę kolegom naruszając ich prawo do nauki i
bezpieczeństwa, a także przeszkadza w pracy nauczycielom oraz innym
pracownikom szkoły. Pisemnej nagany udziela Dyrektor po dwukrotnym
upomnieniu wychowawcy
5. Zawieszenia w możliwości reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6. Dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy ucznia , który
destrukcyjnie wpływa na zespół klasowy ( decyzję o zastosowaniu tego
środka podejmuje Rada Pedagogiczna lub Klasowy Zespół Wychowawczy
w porozumieniu z Dyrektorem po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich
okoliczności).
7. Udział w pracach porządkowych w budynku Gimnazjum dla ucznia, który
niszczy mienie szkoły.
8. Wobec ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, który:
•
rozprowadza narkotyki, pije lub znajduje się pod wpływem alkoholu,
pali papierosy,
•
stosuje różne, groźne w skutkach formy przemocy wobec kolegów
•
dopuszcza się kradzieży
•
dopuszcza się innych czynów niezgodnych z prawem
mogą być zastosowane następujące środki:
nagana udzielona przez wychowawcę,
nagana udzielona przez Dyrektora
złożenie wniosku przez Dyrektora we współpracy z Radą Rodziców do
Kuratora Oświaty o przeniesienie tego ucznia do innej szkoły lub
placówki wychowawczej.

§5
TRYB ODWOŁAWCZY OD UDZIELONEJ KARY
1. O zastosowaniu kary wychowawca powiadamia rodziców ucznia.
2. Każdy uczeń ma prawo do odwołania się od kary w ciągu siedmiu dni od
daty uzyskania informacji o jej udzieleniu.
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3. Swoje odwołanie sformułowane na piśmie kieruje do Dyrektora Zespołu.
4. W celu rozpoznania odwołania Dyrektor Zespołu powołuje komisję
rozjemczą, w skład której wchodzi trzech nauczycieli oraz trzech uczniów.
Komisja rozjemcza po wnikliwym rozpatrzeniu odwołania przekazuje
sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmuje decyzję
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
7. O końcowej decyzji poinformowany zostaje uczeń oraz jego Rodzice
(prawni opiekunowie) w trybie natychmiastowym.
8. Wykonywanie kary może ulec zawieszeniu na czas próby, nie dłużej
jednak niż na pół roku, jeżeli uczeń pozyska poręczenie Samorządu
Uczniowskiego (Klasowego), Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub
wychowawcy.
9. Informacja o karze ucznia jest przechowywana w dokumentacji ucznia
przez okres jednego roku.

§6
TRYB SKŁADANIA SKARG
1. W przypadku naruszenia praw dziecka uczeń może złożyć pisemną skargę
do:
• Przewodniczącego zespołu klasowego – wychowawcy
• Opiekuna Samorządu Szkolnego
• Dyrektora Szkoły
2. Skargę składa się w ciągu trzech dni od zdarzenia
3. Prawo złożenia skargi mają :
• Uczeń
• Rodzic (opiekun prawny)
4 Skargę rozpatruje komisja w składzie:
• Dyrektor Szkoły
• Pedagog
• Przewodniczący zespołu klasowego – wychowawca,
• Reprezentant Samorządu Uczniowskiego,
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego
5 Do rozpatrzenia skargi konieczna jest obecność przynajmniej czterech
członków komisji.
6 Termin rozpatrzenia skargi – 7 dni od momentu jej złożenia
7 Wyjaśnienie skargi w formie pisemnej przedstawia się rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia.
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Jednolity, znowelizowany tekst Regulaminu ucznia
przygotowała Rada
Pedagogiczna i po skonsultowaniu z Radą Rodziców oraz Samorządem
Uczniowskim uchwaliła na Radzie Pedagogicznej …09.03.2005………………
Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski
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Rada Rodziców

