Rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY GIMNAZJALISTĘ
OBOWIĄZKI
Uczeń:
1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.
2. Przestrzega regulaminu klasopracowni, świetlicy, biblioteki, sali
gimnastycznej.
3. Ma zawsze przy sobie dzienniczek ucznia.
4. Przestrzega zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
rekreacyjno – sportowych.
5. Nie opuszcza terenu szkolnego podczas trwania zajęć.
6. Zmienia obuwie
7. Zachowuje się kulturalnie w stosunku do rówieśników
i pracowników szkoły.
8. Dba o kulturę słowa i zachowania.
9. Nosi strój odpowiedni dla ucznia gimnazjum tzn. schludny, czysty,
niewyzywający, stosowny do okoliczności.
10. Zachowuje naturalny wygląd tj. nie farbuje włosów, nie maluje
paznokci, twarzy.
11. Ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy przed lekcją .
12. Szanuje godność innych i jest tolerancyjny.
13.
Nie ulega nałogom.
14. Informuje pracowników szkoły o zauważonych zagrożeniach.
15. Szanuje mienie szkolne i społeczne.
16. Godnie reprezentuje klasę, szkołę, środowisko,.

PRAWA
Uczeń:
1. Ma prawo korzystać ze wszystkich urządzeń szkolnych
z zastosowaniem się do regulaminów sal i pracowni.
2. Decyduje o korzystaniu z wybranych przez siebie zajęć
pozalekcyjnych.
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3. Ma prawo znać zasadność oceny i ewentualnego odwołania się
od niej.
4. Ma prawo korzystać na zasadzie obowiązujących przepisów z:
- żywienia w szkole
– zapomóg losowych
– pomocy finansowej Rady Rodziców
– zajęć pozaszkolnych
5. Przy rozstrzyganiu sporów ma prawo korzystać z pomocy:
- wychowawcy klasy
– dyrekcji szkoły
– samorządu gimnazjum
– Rady Pedagogicznej
– Rady Rodziców
6. Ma prawo korzystać z pomocy w nauce, którą oferują:
- nauczyciele przedmiotu,
– nauczyciel bibliotekarz,
- wychowawcy świetlicy,
– samorząd gimnazjum.
7. Ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie szkoły.
8. Ma
prawo
w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
– na wniosek rodziców, wychowawcy klasy - wystąpić z wnioskiem
o przeniesienie do innej równoległej klasy.

NAGRODY:
1. Pochwała wobec klasy, szkoły oraz rodziców na zebraniu klasowym lub
ogólnoszkolnym (udokumentowanie w księdze protokołów Rady
Pedagogicznej).
2. Nagroda rzeczowa
3. Dyplom
4. Nagroda książkowa na koniec roku (średnia ocen 4,5 oraz wzorowe
lub bardzo dobre zachowanie) oraz 100% frekwencję.
5. Dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców do wycieczek szkolnych.
6. List gratulacyjny do rodziców.
7. Stypendium za wybitne wyniki w nauce (śr. powyżej 5,0,
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie).
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KARY
1. Indywidualne ostrzeżenie ucznia udzielone przez wychowawcę,
nauczyciela przedmiotu, dyrekcję.
2. Nagana udzielona uczniowi wobec klasy.
3. Nagana udzielona uczniowi wobec szkoły.
4. Poinformowanie rodziców (w formie ostrze żenia o nagannym
zachowaniu ich dziecka).
5. Przeniesienie ucznia do innej klasy (decyzj ę o przeniesieniu
podejmuje Rada Pedagogiczna).
6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły (decyzję o przeniesieniu
podejmuje Rada Pedagogiczna).
7. Odpowiedzialność materialna za celowe zniszczenie mienia szkolnego
i społecznego.
Nagrody i kary powinny być udokumentowane.
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