
REGULAMIN UCZNIOWSKI

Uczniowie naszej szkoły podlegają prawu szkolnemu zapisanemu w Statucie Zespołu Szkół nr 2

im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach.  Prawa i obowiązki dotyczą każdego ucznia naszej szkoły.

Uczeń może otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia i podlega karze za nieprzestrzeganie

prawa szkolnego.

I  Prawem ucznia jest:

 Rozwijanie w szkole talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych.

 Korzystanie w czasie przewidzianym planem zajęć z pomieszczeń i urządzeń jakimi dysponuje

szkoła pod opieką nauczyciela.

 Korzystanie z pomocy dydaktycznych będących w szkole.

 Dokonywanie wyboru kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, które istnieją w szkole.

 Uczestniczenia w imprezach szkolnych i poza szkołą za zgodą rodziców.

 Wypoczynek: 

o W czasie przerw międzylekcyjnych.

o W czasie przerw świątecznych i ferii.

 Uzyskanie pomocy nauczyciela uczącego danego przedmiotu, pedagoga szkolnego, dyrekcji i

innych pracowników szkoły.

 Zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania: otrzymywanie informacji o planowanych

formach sprawdzania wiedzy, odpowiednie ich rozłożenie w tygodniowym planie zajęć oraz

uzyskanie możliwości ich poprawy.

 Bieżąca informacja o ocenach z przedmiotów nauczania.

 Przystąpienie na zasadach określonych prawem szkolnym do egzaminów: klasyfikacyjnego,

poprawkowego i sprawdzającego.

 Zachowanie dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

 Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach.

 Uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego.

 Wybór swoich reprezentantów do organu statutowego szkoły – Samorządu Uczniowskiego.

 Wniesienie skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia.
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II  Obowiązkiem ucznia jest:

 Wykorzystanie  w  pełni  czasu  przeznaczonego  na  naukę,  rzetelną  pracę  nad  poszerzeniem

swojej wiedzy i umiejętności.

 Systematyczne  przygotowanie  się  do  zajęć  szkolnych  i  uczestniczenie  w  nich  oraz  w

wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.

 Bieżące informowanie rodziców o otrzymanych ocenach.

 Dbałość o honor i dobre imię ucznia, szkoły poprzez godne i kulturalne zachowanie w szkole i

poza nią.

 Troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych.

 Utrzymywanie  czystości i porządku na terenie szkoły i w miejscach publicznych.

 Przeciwdziałanie przemocy, wandalizmowi i innym przejawom patologii.

 Okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom dorosłym i rówieśnikom.

 Podporządkowanie  się  zarządzeniom:  wychowawcy,  dyrektora  szkoły  oraz  ustaleniom:

Samorządu Uczniowskiego, Samorządu Klasowego.

 Poszanowanie godności drugiego człowieka.

 Zachowanie się właściwie w czasie przerw i podporządkowanie się poleceniom nauczyciela

dyżurującego.

 Dbanie  o  swoje  zdrowie,  higienę  osobistą,  bezpieczeństwo  własne  i  innych,  informowanie

nauczycieli o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów.

UCZNIOWI ZABRANIA SIĘ

 PALENIA PAPIEROSÓW

 PICIA ALKOHOLU

 UŻYWANIA NARKOTYKÓW I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 PRZYNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW

 UŻYWANIA  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH  ORAZ  INNYCH  URZĄDZEŃ

TELEKOMUNIKACYJNYCH W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ

III  REGULAMIN STROJU

1. Obowiązkiem ucznia jest noszenie odpowiedniego stroju.  Uczniom zabrania się:

 Noszenia odzieży odsłaniającej brzuch, plecy, dekolt, ramiona, spódnic lub sukienek krótszych

niż nieznacznie powyżej linii kolana, w stosunku do chłopców krótkich spodenek nad kolano.

 Ubioru  wypoczynkowego lub  sportowego poza  zajęciami  sportowymi  (np.:  dresy,  legginsy

itp.).

 Noszenia ekstrawaganckich fryzur oraz intensywnej koloryzacji włosów.

 Ostrego makijażu i jaskrawo pomalowanych paznokci.

 Piercingu i widocznego tatuażu.
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 Noszenia  biżuterii  stanowiącej  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia,  np.  bransoletki  z

ostrymi elementami (ćwieki, napy, kolce).

 Butów na zbyt wysokich obcasach lub koturnie.

 Czapek bądź innych nakryć głowy (w tym kapturów)w pomieszczeniach szkolnych.

 Ubioru  kojarzącego  się  z  symbolami  klubów  sportowych,  subkulturą  młodzieżową  lub

posiadających niestosowne rysunki czy napisy.

2.  W czasie  uroczystości  szkolnych,  egzaminów gimnazjalnych i  konkursów przedmiotowych

uczestników obowiązuje stój galowy w kolorach bieli, czerni lub granatu.

IV NAGRODY I KARY

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 Wysokie osiągnięcia w nauce

 Wysoką frekwencję

 Reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach

 Dzielność i odwagę

 Pracę wykonywaną na rzecz szkoły i środowiska

2. Przewiduje się następujące nagrody:

 Wpis do kroniki szkoły

 List pochwalny do rodziców

 Dyplom

 Wyróżnienie na apelu szkolnym

 Nagroda rzeczowa

3.   Za  nieprzestrzeganie  obowiązujących  w  szkole  regulaminów  i  przepisów  przewiduje  się

następujące kary:

 Obniżenie oceny z zachowania

 Upomnienie przez wychowawcę, dyrektora wobec klasy

 Nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym

 Zakaz wstępu na imprezy szkolne

 Zakaz udziału w wycieczce szkolnej

 Przeniesienie do równoległej klasy

 Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 Wykonanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

UWAGA!   W  przypadku  spowodowania  swym  działaniem  strat  materialnych,  oprócz  kary

dyscyplinarnej, uczeń zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.

4.  Ukarany uczeń lub jego rodzic mają prawo do pisemnego odwołania się od kary w ciągu 14 dni od

daty jej doręczenia.
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