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REGULAMIN UCZNIA
Uczniowie mają prawo do:
 zdobywania wiedzy,
 pracy w atmosferze pełnej szacunku,
 rozwijania swoich zainteresowań,
 otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia.
Uczeń ma obowiązek:
 punktualnie przychodzić do szkoły (być na boisku szkolnym nie później niż o 9.25),
 poprawnie zachowywać się podczas lekcji i przerw oraz szanować mienie szkolne i innych,
 dostosować się do poleceń nauczycieli oraz rodziców dyżurnych,
 zobowiązany jest do odrabiania zadanych mu przez nauczyciela prac domowych,
 uczeń powinien zawsze mieć przy sobie zeszyty, podręczniki i piórnik z kompletnym wyposażeniem,
 powinien zjeść śniadanie przed wyjściem do szkoły oraz przynieść do szkoły pożywne drugie śniadanie oraz napoje
(wyłącznie niegazowane tj. woda lub soki),
 mówienia po polsku podczas zajęć szkolnych oraz innych związanych ze szkołą imprez (akademie, zabawy, wycieczki).
Uczeń nie może:
 samodzielnie opuszczać terenu szkoły,
 przynosić do szkoły elektronicznych gier i innych zabawek z wyjątkiem w celach dydaktycznych i za zgodą nauczyciela,
 przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych substancji odurzających,
 przynosić do szkoły przedmiotów ostrych np. scyzoryków czy innych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne,
 używać telefonów komórkowych podczas lekcji.
Informujemy uczniów i rodziców, że:
1.
2.
3.
4.

Uczniowie, których zachowanie będzie uniemożliwiać nauczycielowi prowadzenie lekcji zostaną usunięci z klasy do
momentu odbycia rozmowy z rodzicami i dyrektorem.
W przypadku używania zabronionych przedmiotów, przedmiot zostanie skonfiskowany.
Rodzice będą obciążeni kosztami za szkody spowodowane przez ucznia.
W całej szkole jest całkowity zakaz używania twardych piłek. Mogą być używane tylko miękkie piłki.
Niespełnianie warunków Regulaminu Ucznia będzie karane w pierwszej kolejności upomnieniem ustnym, następnie
upomnieniem pisemnym, a w ostateczności zawieszeniem w prawach ucznia i wykluczeniem z rejestru szkoły. W
ramach sankcji uczeń może zostać zatrzymany po lekcjach, w celu pomocy rodzicowi dyżurnemu np: w sprzątaniu klasy.
Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia i dołączenie go do formularza rejestracyjnego.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Ucznia i zobowiązuję się jak najlepiej wypełniać moje obowiązki.
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