Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych
Rozdział 9
Prawa i obowiązki ucznia
§ 112
Każdy uczeń szkoły ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej;
5) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
6) realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
7) indywidualnego programu lub nauki, po spełnieniu wymagań określonych
w odrębnych przepisach;
8) wpływania na życie szkolne poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
9) zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych.
§ 113
Do obowiązków ucznia należy:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie;
2) przestrzeganie wszelkich zarządzeń Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej;
3) przestrzeganie zapisanych postanowień Samorządu Szkolnego;
4) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole;
5) odnoszenie się w sposób kulturalny i z szacunkiem do nauczycieli, innych
pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
6) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;
7) dbanie o mienie szkoły – za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice ucznia;
8) oddawanie po przybyciu do szkoły wierzchniego okrycia do szatni i zmiana obuwia;
9) regularny udział w zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem lekcji i właściwe
zachowanie się podczas ich trwania;
10) pozostawanie na terenie szkoły w czasie przerw i właściwe zachowanie się w czasie
ich trwania;
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11) właściwe przygotowanie do lekcji i odrabianie prac domowych;
12) dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców spóźnień i nieobecności
w ciągu 7 dni od momentu powrotu do szkoły;
13) poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych;
14) dbanie o schludny wygląd, tj. bez makijażu, malowanych paznokci, farbowanych
włosów oraz noszenie na co dzień stroju świadczącego o schludnym wyglądzie,
tj. bluzki okrywającej plecy, ramiona i brzuch oraz spodni lub spódnicy;
a) w dniach odświętnych uczeń zobowiązany jest nosić białą bluzkę (koszulę),
ciemne spodnie lub spódnicę;
b) dopuszcza się dowolność stroju w dni ustalone przez Radę Pedagogiczną,
np. pierwszy dzień wiosny, mikołajki, walentynki;
15) przestrzeganie następujących zasad używania w szkole telefonu komórkowego
oraz innych urządzeń elektronicznych:
a) uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne
na terenie szkoły za zgodą rodziców;
b) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu
lub innych urządzeń elektronicznych; aparaty powinny być wyłączone
i schowane;
c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innego sprzętu
elektronicznego jest możliwe tylko za zgodą osoby nagrywanej
lub fotografowanej;
d) zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego urządzenia elektronicznego należy
niezwłocznie zgłosić pracownikowi szkoły i odpowiednim organom policji;
e) naruszenie zasad powoduje złożenie telefonu do „depozytu”; aparat odbiera
rodzic;
f) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie telefonu lub innego sprzętu
elektronicznego.
§ 114
1.

2.

Uczeń szkoły może być nagrodzony za:
1) osiągnięcia w nauce;
2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
3) wykonywanie prac społecznych,
4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) świadectwo z wyróżnieniem;
2) dyplom;
3) nagrody rzeczowe;
4) wyróżnienia w formie pisemnej.
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3.
4.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji
ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.
§ 115

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 113 statutu, mogą być
stosowane wobec niego kary:
1) za sporadyczne nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły:
a) ustne ostrzeżenie bezpośrednio do ucznia;
b) odnotowanie informacji o niewywiązywaniu się ucznia z obowiązków szkolnych
w dzienniku lekcyjnym;
c) odnotowanie informacji o łamaniu zasad bezpieczeństwa podczas przerw
w dzienniku lekcyjnym;
d) poinformowanie przez wychowawcę klasy rodziców o nieprzestrzeganiu
postanowień statutu szkoły;
e) czasowe (szczegółowo określone podczas nakładania kary) zawieszenie
w wybranych prawach ucznia, w tym do:
 reprezentowania szkoły w zawodach sportowych/konkursach szkolnych
i pozaszkolnych;
 udziału w wycieczkach klasowych oraz imprezach klasowych i szkolnych,
pozaszkolnych;
f) w przypadku braku dbałości o czystość i ład na terenie szkoły wyznaczenie prac porządkowych w zakresie określonym przez wychowawcę w
porozumieniu
z rodzicami ucznia;
g) w przypadku niszczenia cudzego mienia - naprawienie szkód w zakresie
ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia
pokrzywdzonego i ucznia, który wyrządził szkodę;
2) za nagminne nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły:
a) upomnienie wychowawcy klasy w formie pisemnej w obecności rodziców oraz
informacja o tym fakcie na forum klasy;
b) nagana Dyrektora szkoły w formie pisemnej w obecności rodziców oraz
informacja o tym fakcie na forum klasy lub szkoły;
c) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy.
2. Przy jednorazowym, ale znacznym wykroczeniu ucznia, który w szczególności:
1) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych;
2) dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia
lub pracownika szkoły;
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3) spożywał alkohol lub przebywał pod jego wpływem na terenie szkoły;
4) rozprowadzał środki odurzające, narkotyki lub używał ich;
5) mimo upomnień i oddziaływań wychowawczych odnosił się wulgarnie w stosunku
do kolegów i nauczycieli;
6) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,
może być zastosowana wobec niego kara, o której mowa w ust. 1, pkt 2a), 2b), 2c).
3.

Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w punkcie ust. 1, pkt 2b) i 2c) podejmuje
Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy.

4.

Wymienione wyżej kary mają wpływ na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania. Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej.

5.

W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.

6.

Od kary wymienionej w ust. 1, pkt 2a), 2b), 2c), uczeń może się odwołać
za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora
szkoły w terminie 7 dni.

7.

Wobec ucznia, co do którego podjęte środki wychowawcze i zastosowane uprzednio
kary nie przyniosły rezultatu w postaci poprawy zachowania Dyrektor szkoły może
wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje stosowną decyzję po uzyskaniu od Rady
Pedagogicznej uchwały opiniującej przeniesienie ucznia do innej szkoły.

8.

Rodzice ukaranego ucznia mają prawo odwołać się od udzielonej kary, określonej
w ust. 7., do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty powiadomienia. Dyrektor szkoły
podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
§ 116

1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób
postępowania:
1) uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego
za pośrednictwem przewodniczącego klasy;
2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami
Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
2. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora szkoły.

