REGULAMIN UCZNIOWSKI
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Kolniczkach

I PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIA
Uczeń szkoły ma prawo do :
1) uzyskania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadania pełnej wiedzy na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra
osobistego osób trzecich,
8) korzystania z pomocy doraźne
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
10) nietykalności osobistej,
11) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach,
olimpiadach i zawodach sportowych.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
i innych regulaminach obowiązujących w szkole, a zwłaszcza:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
3. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
4. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
6. dbania o honor szkoły,
7. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
8. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 3.5.pkt.7 o ile brak
możliwości polubownego rozwiązania problemu,
9. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły

i ludziom starszym oraz sobie nawzajem poprzez społecznie akceptowane
formy.
Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego
i jego wyglądu:
- ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny. Strój codzienny dowolny,
ale nie ekstrawagancki;
- strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego
zgodny z wymogami nauczycieli;
- strój galowy:
dla dziewcząt – biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie,
dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie.
Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz
uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę;
- uczesanie ucznia piwno być estetyczne.
1.Uczeń nie korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych i przebywania na zajęciach
świetlicowych. W przypadku nieprzestrzegania powyższego, nauczyciel
prowadzący zajęcia przekazuje urządzenie do sekretariatu szkoły, skąd uczeń
odbiera je po zajęciach w szkole, a w przypadku powtarzania się w/w sytuacji
czynności tej dokonują rodzice.

II NAGRODY I KARY
Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia.
Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy,
nauczyciela, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów :
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
5) nagrody rzeczowe,
6) wpis do kroniki szkoły.
Nagrody finansowane są z budżetu rady rodziców i szkoły.
Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie odrębnymi
przepisami.

Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie prawa, regulaminów
i Statutu Szkoły. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i
godność osobistą ucznia.
Uczeń może być ukarany:
1. ustnym upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy,
2. upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy z adnotacją w
zeszycie do korespondencji z rodzicami,
3. upomnieniem pisemnym wychowawcy wraz z wpisem do dziennika
i powiadomieniem rodziców,
4. ustnym upomnieniem dyrektora z powiadomieniem rodziców,
5. pisemnym upomnieniem dyrektora z koniecznością stawienia się rodziców
w szkole,
6. naganą dyrektora na piśmie ze skutkiem zawieszenia w prawach ucznia.
Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się pisemnie do
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od każdej kary zastosowanej wobec dziecka.
Wówczas:
- wychowawca i dyrektor szkoły lub w szczególnie trudnych
przypadkach zespół poszerzony o pedagoga szkolnego,
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i przewodniczącego Rady
Rodziców, po ponownym przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji uchylają
karę lub utrzymują ją w mocy.
Jeżeli decyzja nie będzie dla rodziców satysfakcjonująca mogą zwrócić
się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, który
wyjaśni spraw i ostatecznie rozstrzygnie spór.
Dyrektor szkoły w sytuacjach szczególnych, po wyczerpaniu wszystkich
rodzajów kar, na podstawie otrzymanych informacji ( np. z policji, kuratora
sądowego ),po wcześniejszej uchwale rady pedagogicznej, zwraca się z
wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie czternastu dni od jej doręczenia.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Dyrektor,rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców wspólnie
organizują życie szkoły i rozwiązują sytuacje problemowe.
2.Wybory do samorządu szkolnego odbywają się każdego roku w maju.
Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klasy IV, V, VI i wszyscy pracownicy
szkoły.

