Rozdział stanowi integralną część Statutu ZSKSIA

Rozdział 4
Prawa i obowiązki uczniów

§ 108. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia;
dostępu do statutu szkoły i obowiązujących go regulaminów;
jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji,
klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;
informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach
szkolnych, rozkładu lekcji;
bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości
organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;
wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych
w życiu szkoły, klasy, samorządu;
przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem,
że nie narusza praw i godności innych osób;
uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania
lub wyzysku;
poszanowania własnej godności;
opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
bycia wybieranym i brania udział w wyborach do Samorządu;
wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy
domowej;
zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych
przez Dyrektora Szkoły;
przestrzegania postanowień zawartych w statucie.
2. Uczeń w szkole ma obowiązek:

1)

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem swej
wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć
w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych;
przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka;
zachowywać w tajemnicy korespondencję i dyskusję w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
dbać o własne zdrowie i higienę osobistą;
dbać o ład, porządek i dobro szkoły; w przypadku celowego zniszczenia sprzętów i mienia szkoły,
rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność finansową;
postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły, być
współtwórcą jej autorytetu;
przestrzegać zarządzeń dyrektora szkoły, postanowień rady pedagogicznej, poleceń nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
postępować zgodnie z zasadami bhp;
punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia oraz w określonych w regulaminie szkoły
terminach usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach;
w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych przebywać
w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych: holach, bibliotece, hali sportowej, boisku
sportowym, innych pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora szkoły lub nauczycieli;
sumiennie wykonywać przyjęte lub przydzielone zadania;
uzupełniać braki wynikające z absencji;
uczestniczyć w organizowanych uroczystościach szkolnych według kalendarza imprez;
podkreślać uroczystym strojem udział w uroczystościach szkolnych i państwowych;
posiadać legitymację szkolną.

§ 109.1. Uczeń zwolniony z udziału z zajęć wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po
spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka z których uczeń ma być zwolniony
umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub języka ma obowiązek uczęszczać
na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy
innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
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§ 110. W ostatnim tygodniu nauki w klasie programowo najwyższej i w przypadku zmiany szkoły
uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta
obiegowa.

§ 111. Uczniom nie wolno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;
7) zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 112. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły.
1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły
telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych bez zgody nauczyciela.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
nawiązywanie połączenia telefonicznego;
redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
rejestrowanie materiału audiowizualnego;
odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
transmisja danych;
wykonywania obliczeń.

5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich
w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat
telefoniczny.
7. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany
w trybie „milczy”.
8. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda
nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Rozdział stanowi integralną część Statutu ZSKSIA

9. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma
obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.
10. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym;
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych
opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela)
decyzji w sprawie dalszego postępowania;
3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany
do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły;
4) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia.
11. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek
wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM.
12. Uczeń może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak
zostało ustalone z nauczycielem lub wicedyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun)
jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
13. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje
odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może
otrzymać naganę dyrektora szkoły.
14. Podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej telefon nauczyciela musi
być używany w trybie „milczy”.
15. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli
i pracowników szkoły dyrektor udziela upomnienia.

