Załącznik Nr 4.

Prawa i obowiązki uczniów

Przepisy wstępne

§1
Regulamin opracowano na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759).

§2
Niniejszy regulamin ustala zakres praw i obowiązków uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ołoboku.
§3
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ołoboku.

Prawa ucznia

§4
Uczeń ma prawo do:
1.

Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.

2.

Opieki

wychowawczej

i

warunków

pobytu

w

szkole

zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
3.

Korzystania z doraźnej pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.

śyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

5.

Swobody wyraŜania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły a takŜe
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

6.

Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów .

7.

Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce.

8.

Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
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9.

Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz
księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

10. Odpoczynku podczas przerw śródlekcyjnych, świąt, ferii.
11. Korzystania z wszelkich form wypoczynku (biwaki, wycieczki, itp.).
12. Wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.

Obowiązki ucznia

§5
Uczeń ma obowiązek:
1.

Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w Ŝyciu szkoły.

2.

Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

3.

Uzupełniać braki w wiedzy wynikające z absencji.

4.

Starannie wykonywać zadania domowe i starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe
zgodnie z wymogami nauczyciela.

5.

Usprawiedliwiać kaŜdą nieobecność na zajęciach lekcyjnych.

6.

Dostosowywać się do zaleceń wychowawcy.

7.

Przestrzegać zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły.

8.

Dbać o własne zdrowie i higienę osobistą.

9.

Dbać o czysty, schludny strój codzienny, strój gimnastyczny na lekcjach kultury
fizycznej oraz strój odświętny w czasie świąt i uroczystości szkolnych.

10. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
11. Godnie i kulturalnie zachowywać się poza szkołą.
12. Przestrzegać i rozwijać tradycje szkoły.
13. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
14. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły i obowiązujących
regulaminach.

Nagrody

§6
Uczeń moŜe otrzymać nagrody i wyróŜnienia za:
1.

Rzetelną naukę,
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2.

Pracę na rzecz szkoły,

3.

Działalność w Samorządzie Uczniowskim,

4.

Wzorową postawę,

5.

Wybitne osiągnięcia,

§7
1.

Nagrody przyznaje, zaleŜnie od ich rodzaju: wychowawca, Dyrektor szkoły na
wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców lub
z własnej inicjatywy.

2.

Nagroda moŜe być przyznana po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§8
Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1.

Nagrody indywidualne:
a.

pochwała wychowawcy,

b.

pochwała opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

c.

pochwała Dyrektora szkoły,

d.

dyplom,

e.

nagroda rzeczowa,

f.

list pochwalny do rodziców,

§9
Nagrody rzeczowe są finansowane przez Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ołoboku w miarę posiadanych środków.

§ 10
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej
mu nagrodzie.
§ 11
Fakt przyznania uczniowi nagrody wychowawca odnotowuje się w protokolarzu posiedzeń
Rady Pedagogicznej.
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Kary

§ 12
W stosunku do uczniów łamiących postanowienia zawarte w Statucie szkoły i regulaminach
mogą być zastosowane kary.

§ 13
Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:
1.

Upomnienie wychowawcy wobec klasy.

2.

Upomnienie Dyrektora szkoły.

3.

Nagana Dyrektora szkoły udzielona publicznie na apelu.

4.

Zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

5.

Zawieszenie prawa ucznia do udziału w imprezach organizowanych przez szkołę (np.
wycieczkach, biwakach).

6.

Zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

§ 14
Dyrektor szkoły moŜe wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły w przypadku, gdy uczeń:
1.

Dopuszcza się stosowania przemocy wobec innych uczniów.

2.

Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia.

3.

Dopuszcza się kradzieŜy.

4.

Popełnia czyny prawnie zabronione.

5.

Demoralizuje innych uczniów.

6.

Niszczy mienie szkoły.

7.

Permanentnie narusza postanowienia Statutu szkoły.

§ 15
1.

Kary nakłada, zaleŜnie od ich rodzaju: wychowawca, Dyrektor szkoły na wniosek
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub z własnej
inicjatywy.

2.

Kara moŜe być nałoŜona po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
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§ 16

Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców w terminie dwóch dni.

§ 17
Szkoła

ma

obowiązek

informowania

rodziców

(opiekunów

prawnych)

ucznia

o zastosowaniu wobec niego kary.

§ 18
Fakt zastosowania wobec ucznia kary wychowawca odnotowuje w protokolarzu posiedzeń
Rady Pedagogicznej.
.
§ 20
W szkole obwiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszających nietykalność
i godność osobistą ucznia.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

§ 21
1. Z jednej godziny lekcyjnej ucznia moŜe zwolnić na uzasadniony wniosek ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów):
a. wychowawca klasy,
b. nauczyciel ze swojej lekcji,
c. Dyrektor szkoły.
2. Zwolnienia te traktowane są jako godziny nieobecne usprawiedliwione.
3. Decyzję o jednodniowym zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca klasy na pisemny
wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
4. Na dłuŜszy okres czasu ucznia moŜe zwolnić Dyrektor szkoły na pisemny wniosek
rodziców (prawnych opiekunów).

§ 22
Decyzję o zwolnieniu z zajęć całej klasy podejmuje Dyrektor szkoły na uzasadniony
wniosek wychowawcy lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
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§ 23
Uczniowie zwolnieni dla potrzeb szkoły muszą być uwaŜani jako obecni, a w dzienniku
naleŜy dokonać wpisu z podaniem rodzaju zajęć, np. udział w zawodach sportowych.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych

§ 24
Uczeń ma obowiązek podać wychowawcy klasy przyczynę swojej nieobecności w szkole
w terminie do 7 dni od chwili jej ustania.

§ 25
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych moŜe nastąpić tylko na
podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku rodziców ucznia.

§ 26
Wychowawca klasy uznaje godziny nieobecne jako nieusprawiedliwione, jeŜeli w przeciągu
7 dni nie uzyska wiarogodnej informacji od ucznia lub jego rodziców o przyczynie
nieobecności ucznia w szkole.

§ 27
Wychowawca zawiadamia rodziców o nieobecności ich dziecka w szkole powyŜej jednego
tygodnia i z nieznanych powodów.

§ 28
Frekwencja klasy powinna być podliczona w dzienniku do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 29
Godziny nieobecnego ucznia, przebywającego w szpitalu nie wpływają na frekwencję klasy,
w dzienniku naleŜy odnotować ten fakt i czasowo zdjąć go ze stanu klasy.

Zasady rozstrzygania konfliktów i sporów

§ 30
1.

Zaistniałe konflikty zgłaszać mogą:
a. nauczyciele,
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b. uczniowie,
c. Samorząd Uczniowski,
d. rodzice uczniów (prawni opiekunowie).
2.

Spór rozstrzyga:
a. w kwestiach ocen, sprawdzianów, prac klasowych - Rada Pedagogiczna,
b. w sprawach dyscyplinarnych - Dyrektor szkoły.

Postanowienia końcowe

§ 31
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za drogocenne przedmioty osobiste oraz
okrycia wierzchnie uczniów.

§ 32
Za uszkodzenie mienia szkolnego lub własności innego ucznia, uczeń ponosi karę
dyscyplinarną, a jego rodzice (opiekunowie prawni) odpowiedzialność materialną.

§ 33
W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Dyrektor szkoły.

§ 34
Regulamin wchodzi wŜycie z dniem 8 stycznia 2001r.

§ 35
Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.
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