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Prawa uczniów:
Uczeń ma prawo do:
1. Poszanowania swojej godności osobistej, światopoglądu i wyznania.
2. Sprawiedliwego traktowania z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości.
3. Pomocy ze strony nauczyciela, w szczególności wychowawcy, w przypadku kłopotów szkolnych
czy osobistych. Korzystania z konsultacji w wyznaczonych godzinach.
4. Uzasadnienia oceny. W wypadku, gdy ocena w odczuciu ucznia jest niesprawiedliwa, ma on prawo
odwołać się od niej do wychowawcy, a w ostateczności – do dyrektora szkoły.
5. Uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym szkoły, jego organizowaniu we współpracy z
innymi organami.
6. Otrzymania informacji o terminie przewidywanego sprawdzianu co najmniej 7 dni przed jego
terminem:
a. kartkówki i zastępujące je odpowiedzi ustne obejmujące materiał trzech ostatnich godzin
lekcyjnych mogą być niezapowiedziane;
b. w tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 sprawdziany, w liczbę tę nie wlicza się sprawdzianów
z wychowania fizycznego;
c. w jednym dniu nie może być więcej niż jeden sprawdzian i dwie kartkówki.
7. Trzech nieprzygotowań do lekcji w semestrze z przedmiotu, który występuje trzy lub więcej razy w
tygodniu, dwóch nieprzygotowań z przedmiotu, który występuje dwa razy w tygodniu i jednego
nieprzygotowania z przedmiotów, które występują raz w tygodniu. W ciągu jednego dnia z jednego
przedmiotu uczniowi można wpisać tylko jedno nieprzygotowanie (nieprzygotowanie obejmuje
odpowiedź ustną, kartkówkę, brak pracy domowej; niewykorzystane nieprzygotowania nie
przechodzą z semestru na semestr; zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego
udziału w lekcji).
8. Do nieprzygotowania ze wszystkich przedmiotów po tygodniowej i dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności w szkole, wynikającej z choroby ucznia.
a. długość czasu danego uczniowi na uzupełnienie wiadomości, musi być adekwatna do ilości
opuszczonych przez niego godzin (ustala indywidualnie z nauczycielem);
b. nieprzygotowanie związane usprawiedliwioną nieobecnością przysługuje uczniowi
niezależnie od pkt. 7.
9. Dostępu w czasie przerw do swoich rzeczy w szatni, pod nadzorem osoby dorosłej.
10. Złożenia wniosku lub skargi na każdy temat do dyrekcji szkoły, wybranego nauczyciela lub
Samorządu Uczniowskiego z zapewnieniem anonimowości.
11. Skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.
Uczeń ma obowiązek:
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1. Okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym uczniom.
2. Szanować odmienne poglądy i przekonania religijne.
3. Dbać o dobre imię szkoły.
4. Szanować mienie i własność szkolną.
5. Starać się osiągać we wszystkich dziedzinach jak najlepsze wyniki i stale pogłębiać swoją wiedzę.
6. Regularnie uczęszczać na zajęcia i rzetelnie się do nich przygotowywać.
7. Dbać o własną kulturę osobistą i higienę.
8. Troszczyć się o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Uczniom nie wolno w szczególności
a. zachowywać się w sposób agresywny;
b. używać środków odurzających, alkoholu i papierosów;
c. przynosić do szkoły przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych
osób.
9. Reagować na przejawy agresji, nieodpowiedzialności oraz łamania praw i obowiązków ucznia.
10. Stosować się do obowiązujących na terenie szkoły regulaminów.
11. Dbać o czystość i estetykę sal lekcyjnych.
12. Zachowywać dyskrecję wobec znanych sobie osobistych spraw innych uczniów i pracowników
szkoły.
13. Wyłączyć telefon na terenie szkoły podczas lekcji i przerw.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Przyznawane są przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy,
nauczyciela lub samorządu szkolnego.
2. Mogą być przyznawane indywidualnie lub zbiorowo.
3. Mogą przyjmować postać:
a. pieniężną (stypendia);
b. rzeczową (książki itp.);
c. ustną (pochwały publiczne);
d. pisemną (oceny, dyplomy).
4. Przyznawane są za:
a. osiągnięcia naukowe;
b. wkład w organizowanie życia szkoły;
c. szczególne przejawy koleżeńskości;
d. inne osiągnięcia, przynoszące zaszczyt szkole;
e. działalność charytatywną
Kary:
1. Udzielane są za:
a. nieprzestrzeganie Karty praw i obowiązków ucznia;
b. lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych;
c. rażące naruszenie prawa poza murami szkoły;
2. Są udzielane indywidualnie.
3. Kary przyjmują formę:
a. ustnych upomnień nauczyciela,
b. pisemnej uwagi w dzienniku;
c. pozbawienia ucznia prawa uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, imprezach i
wycieczkach szkolnych;
d. pisemnego upomnienia wychowawcy klasy;
e. pisemnej nagany dyrektora szkoły;
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f. usunięcia ucznia ze szkoły.
4. W wypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad obowiązujących w szkole podejmowane są
następujące działania:
a. Indywidualna rozmowa z nauczycielem
b. Indywidualna rozmowa z wychowawcą
c. Opracowanie indywidualnej ścieżki pracy z uczniem. O jej powstaniu informowani są
rodzice i wszyscy nauczyciele.
d. Zawarcie z uczniem indywidualnej umowy. Umowa zawiera informacje o mocnych stronach
ucznia, wskazówki i oczekiwania dotyczące poprawy jego zachowania oraz konsekwencje
niewywiązania się z niej (2c, 2d, 2e, 2f). Podczas zawarcia umowy uczestniczą rodzice.
5. O usunięciu ucznia ze szkoły decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i władz
samorządu uczniowskiego.
6. Od kar można się odwoływać do dyrekcji szkoły i władz SKT nr 141 STO.
Dokument zatwierdzony i przyjęty przez Radę Pedagogiczną 31.08.2012 r.
Obowiązuje na mocy Statutów Społecznej szkoły Podstawowej nr 11 STO, Społecznego Gimnazjum STO
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