Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli,
rodziców.
zasady regulujące życie szkoły
LEKCJA
Uczniowie mają prawo do:
A. znajomości celów lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
B. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku
lekcji,
Uczniowie mają obowiązek :
A. przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
B. aktywnego uczestnictwa w lekcji,
C. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na lekcji ( w przypadku co
najmniej tygodniowej absencji - w ciągu 3 dni po powrocie do szkoły, poniżej
1 tygodnia – braki uzupełnione na najbliższą lekcję)

PRACA DOMOWA
Uczniowie mają obowiązek:
A. starannego i systematycznego wykonywania prac domowych,
B. ponoszą odpowiedzialność w postaci oceny negatywnej, jeśli nie wywiązują się
z pracy domowej, dopuszczają się plagiatu lub nagminnie zapominają zeszyt.
Nauczyciele maja prawo:
A. ustalania zasad zadawania, rozliczania i oceniania pracy domowej ze swojego
przedmiotu,
B. określenia sytuacji, która zwalniania ucznia z wykonania zadanej pracy.

ZESZYT PRZEDMIOTOWY
Uczniowie maja prawo:
A. do ukierunkowania przez nauczyciela, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy
lub zeszyt ćwiczeń
Uczniowie mają obowiązek:
A. starannego prowadzenia zeszytu
Rodzice mają obowiązek:
A. przeglądania zeszytów przedmiotowych swoich dzieci i zachęcania do
staranności w prowadzeniu zeszytu
Nauczyciele mają obowiązek:
A. Kontroli i oceniania zeszytu ucznia

PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY
Uczniowie maja obowiązek:

posiadać i szanować podręcznik szkolny,
B. posiadać określony podręcznik przedmiotowy na każdej lekcji przedmiotu
Nauczyciele mają prawo do:
A. wyboru podręcznika do swojego przedmiotu.
A.

UCZESTNICTWO UCZNIÓW ZAJĘCIACH SZKOLNYCH
Uczeń ma obowiązek
A. uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
B. przedstawić swojemu wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności, w
terminie nie dłuższym niż tydzień od powrotu do szkoły,
C. przedstawić wychowawcy zaświadczenie lekarskie w przypadku nieobecności
trwającej ponad 1 tydzień (5 dni nauki szkolnej)
Nauczyciele maja obowiązek:
A. punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji,
B. na początku każdej lekcji nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność, a
brak ucznia odnotować w dzienniku lekcyjnym,
Rodzice mają obowiązek:
A. pisemnego usprawiedliwiania przed wychowawcą każdej nieobecności
swojego dziecka, trwającej do 5 dni szkolnych
B. informować wychowawcę o przewidywanych nieobecnościach dziecka

SPRAWDZIAN
Uczniowie mają prawo do:
A. znajomości wymagań przedmiotowych przewidzianych sprawdzianem,
B. znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli,
C. najwyżej 3 sprawdzianów ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden
sprawdzian dziennie,
D. do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem
E. do poprawy oceny niedostatecznej w terminie ustalonym przez nauczyciela
danego przedmiotu
F. przystąpienie do sprawdzianu analogicznego w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na
zapowiedzianym sprawdzianie
Nauczyciel ma prawo do :
A. zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadku powtarzającego się
unikania sprawdzianów
B. przeprowadzenia pisemnych nie zapowiadanych sprawdzianów
obejmujących materiał z 3 ostatnich tematów lekcji ( tzw.” kartkówek”)
Rodzice maja prawdo:

A.

zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka podczas zebrań i
spotkań w szkole

STRÓJ CODZIENNY I ODŚWIĘTNY
Uczniowie mają obowiązek:
A. ubierać się czysto i estetycznie z zachowaniem zasad:
 włosy powinny być czyste, uczesane, nie farbowane, nie sklejone, bez
ekstrawaganckich fryzur,
 paznokcie powinny być czyste, krótko obcięte, niemalowane,
 twarz bez oznak makijażu,
 dziewczęta powinny nosić ubrania zakrywające ramiona, talię, uda,
 chłopcy powinni nosić spodnie o klasycznym kroju,
 nie zezwala się na noszenie w ciele kolczyków,
 nie zezwala się na noszenie nakryć głowy (czapki, kaptur) w szkole.
 uroczysty strój galowy stanowi: biała bluzka lub koszula oraz granatowa
lub czarna spódnica lub spodnie.
B. podkreślać, poprzez noszenie uroczystego stroju galowego następujące
święta państwowe i szkolne: jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
- Dzień Edukacji Narodowej, święta państwowe i inne święta szkolne,
C. zmieniać w szkole obuwie i pozostawiać okrycia wierzchnie i obuwia w
szatni
D. nie przynosić do szkoły cennych elementów stroju,
E. nosić oddzielny strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego – zgodny z
zaleceniami nauczyciela,
Nauczyciele maja prawo:
A. zwrócić uwagę uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy,
B. zobowiązać ucznia do zmiany sposobu ubierania się, fryzury,
C. przeprowadzić rozmowę z rodzicami, jeżeli uczeń rażąco narusza
regulamin dotyczący ubioru szkolnego.
Nauczyciele mają obowiązek:
A. powiadomić rodziców o nie respektowaniu przez ucznia jego
obowiązków dotyczących ubioru szkolnego
Rodzice mają obowiązek :
A. dbać o estetyczny i czysty wygląd swojego dziecka, zgodny z
regulaminem szkoły,
B. w sytuacjach trudnych współpracować ze szkołą,

MIENIE SZKOLNE
Uczniowie maja prawo do:
A. bezpiecznych warunków nauki w szkole,
B. nauki w czystych pomieszczeniach,
Uczniowie mają obowiązek:
A. szanować mienie szkolne

Nauczyciele mają prawo do:
A. wyciągania konsekwencji z aktów celowego niszczenia mienia przez uczniów
B. pociągania do odpowiedzialności finansowej rodziców za wszelkie szkody
poczynione przez ich dzieci
Nauczyciele mają obowiązek:
A. zgłaszania dyrekcji aktów wandalizmu ii celowego niszczenia mienia szkoły
przez uczniów
Rodzice ponoszą odpowiedzialność:
A. za wyrządzone straty przez dziecko, pokrywając koszty naprawy zniszczeń

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE UCZNIÓW
Uczniowie maja obowiązek:
A. nie opuszczać terenu szkoły podczas lekcji i przerw,
B. nie szkodzić własnemu zdrowiu poprzez używanie narkotyków, papierosów,
alkoholu
C. unikać zabaw i zachowań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała
własnego lub innych,
D. nie przynosić do szkoły przedmiotów ogólnie uważanych za niebezpieczne,
E. całkowitego wyłączania na czas lekcji telefonów komórkowych
Nauczyciele maja prawo:
A. odebrać uczniowi niebezpieczne przedmioty
Rodzice mają prawo do:
A. bieżącej informacji o zachowaniu swojego dziecka
Rodzice maja obowiązek:
A. dbać o to, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotów niebezpiecznych
B. współpracować ze szkołą, jeśli wymaga tego sytuacja,

