REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
obowiązujący od 13.02.2012 roku
Regulamin Szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30
w Dąbrowie Górniczej. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery
w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych
wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej
dziedzinie życia.
Regulamin określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć
zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i ponoszenia
przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich
do dorosłego życia w społeczeństwie.
Podstawy prawne
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991 r. (tekst jednolity DZ.U. Nr 256 z 2004
r., poz. 2572 ze zmianami, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie Ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 80, poz. 542).
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola i publicznych szkół.
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003
roku Nr 6 poz. 69).
4. Statut Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej.
5. Konwencja Praw Dziecka.
6. Program Wychowawczy.
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Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole.
2. Poszanowania swojej godności i dobrego imienia przez innych uczniów i pracowników
szkoły.
3. Jawnej i na bieżąco przeprowadzanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
4. Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania zgodnej z WSO.
5. Rozwijania zdolności i zainteresowań.
6. Znajomości celów lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji.
7. Pomocy ze strony nauczyciela w razie wystąpienia trudności w opanowaniu materiału
z zakresu bieżącej lekcji.
8. Zadawania pytań nauczycielowi w toku lekcji.
9. Uwzględniania przez nauczycieli jego intelektualnych i fizycznych możliwości.
10. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce.
11. Poprawienia oceny – (w tym sprawdzianu) w formie i terminie ustalonym z nauczycielem
przedmiotu.
12. Pisania maksymalnie 3 sprawdzianów (30-45 minitowe prace klasowe, testy itp) w ciągu
tygodnia, zapowiedzianych przez nauczyciela przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, ale tylko jednego w ciągu dnia. Powyższe prawo nie dotyczy sytuacji, gdy
uczniowie sami proszą o przełożenie terminu sprawdzianu.
13. Odpoczynku podczas przerw.
14. Pełnego wypoczynku w czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych.
15. 2 dni bez sprawdzianów po feriach zimowych, przerwie świątecznej bożonarodzeniowej
i wielkanocnej.
16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki szkolnej i świetlicy podczas zajęć pozalekcyjnych.
17. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
18. Przedstawiania swoich problemów pracownikom pedagogicznym szkoły.
19. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, promocji szkoły itd.
20. Rozstrzygania spraw dotyczących ucznia w obecności wychowawcy, dyrekcji, pedagoga lub
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
21. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami w ramach
środków finansowych gminy i szkoły.
22. Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
23. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza dobra innych osób.
24. Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz do odwołania od oceny
klasyfikacyjnej. Sposób i kryteria przeprowadzenia ww. egzaminów określone są
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
25. Zwolnienia z dalszych zajęć lekcyjnych w przypadku złego samopoczucia, choroby lub
innego zdarzenia losowego zgodnie z obowiązującymi procedurami.
26. Uczniowie szkoły mają prawo do świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej. Organizację
i formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają odrębne przepisy
27. Uczeń klasy IV na początku pierwszego semestru, przez 3 tygodnie, ma prawo do tzw.
okresu ochronnego, w czasie trwania którego, nie może otrzymać oceny niedostatecznej.
28. W przypadku łamania postanowień Konstytucji, Statutu Szkoły lub Regulaminu Ucznia
odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
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Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegania prawa szkolnego.
2. Podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
3. Chronienia własnego zdrowia i życia, dbania o zachowania zasad higieny osobistej.
4. Przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia innych.
5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
6. Ze względu na bezpieczeństwo, spędzania przerwy w szkole (nie poza nią), na korytarzu,
gdzie aktualnie będzie się odbywała następna jego lekcja.
7. Przestrzegania zasad kultury współżycia wobec rówieśników, nauczycieli i wszystkich
pracowników szkoły.
8. Postępowania zgodne z zasadami tolerancji.
9. Dbania o honor i tradycje szkoły.
10. Szanowania poglądów i przekonań innych.
11. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę.
12. Przestrzegania zaleceń nauczyciela.
13. Punktualnego i systematycznego stawiania się na lekcjach.
14. Korzystania z szatni w celu zdjęcia czapki, wierzchniego okrycia oraz zmiany obuwia.
15. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Przygotowania się do nich oraz
właściwe zachowanie w ich trakcie jest podstawowym obowiązkiem ucznia, polegającym
w szczególności na:
 obecności na zajęciach rozumianej jako realizacja obowiązku szkolnego
 prowadzeniu zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami danego nauczyciela
 odrabianiu zadanych przez nauczyciela prac
 przynoszeniu podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela
 systematycznemu przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych
 zachowaniu umożliwiającym sobie i innym uczniom pełne uczestnictwo w zajęciach.
16. Przestrzegania ustalonych zasad ubierania się:
 noszenia ubrań w stosownych kolorach (biały, czarny i odcienie niebieskiego,
granatowego, szarego)
 noszenia butów zmiennych, które powinny mieć podeszwę antypoślizgową
17. Noszenia stroju galowego na wskazane przez wychowawcę uroczystości szkolne:
 dziewczęta: granatowa lub czarna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda, ewentualnie
czarne lub granatowe spodnie i biała bluzka
 chłopcy: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula; może być marynarka lub garnitur
w odpowiednich kolorach.
18. Noszenia na zajęciach wychowania fizycznego odpowiedniego stroju i przestrzegania
całkowitego zakazu noszenia biżuterii i ozdób.
19. Uzupełniania braków edukacyjnych wynikających z absencji.
20. Dostarczania usprawiedliwienia od rodziców lub lekarza w nieprzekraczalnym terminie
3 dni od powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno zawierać również przyczynę
absencji.
21. Respektowania faktu, że lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
22. Pozostawiania porządku w sali lekcyjnej.
23. Troszczenia się o mienie szkolne i estetyczny wygląd placówki.
24. Rekompensowania wyrządzonych szkód.
25. Godnego reprezentowania klasy i szkoły.
26. W przypadku ucznia, który nie uczęszcza na lekcje religii – przebywania podczas ich
trwania na świetlicy szkolnej.
27. Noszenia "Zeszytu do korespondencji". Wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela lub
jego polecenie muszą być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
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i przedstawione w każdej chwili do wglądu wychowawcy lub innym nauczycielom.
28. Korzystania z telefonów komórkowych zgodnie z następującymi zasadami :
 w szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów w czasie zajęć lekcyjnych ,
 w przypadku złamania tego zakazu telefon jest odebrany uczniowi i przekazany rodzicom
(prawnym opiekunom)
 w przypadku konieczności skorzystania z telefonu w czasie przerwy, ucznia obowiązuje
zakaz fotografowania, filmowania oraz odtwarzania głośnej muzyki.
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Zabrania się na terenie szkoły:
1. Palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem
środków odurzających.
2. Używania wszelkich środków psychoaktywnych: papierosów, alkoholu, narkotyków i in.
3. Przynoszenia i posiadania na terenie szkoły narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych,
np.petard, ostrych narzędzi, laserów, trujących lub żrących substancji oraz broni.
4. Kradzieży i niszczenia własności szkolnej i prywatnej.
5. Niszczenia pomieszczeń i sprzętu szkolnego.
6. Zaśmiecania korytarzy, sal lekcyjnych i innych miejsc, brudzenia, plucia, malowania ścian.
7. Biegania, krzyczenia, kopania kolegów, grania w piłkę i innych niebezpiecznych zabaw.
Każda sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu danego ucznia lub innych dzieci, powinna być
niezwłocznie zgłoszona dyżurującemu nauczycielowi i wychowawcy.
8. Bezzasadnego przebywania w toaletach; w kabinie może przebywać tylko jedna osoba.
9. Przebywania w podpiwniczeniach budynku szkoły (poza czasem pozostawiania lub
odbierania wierzchnich okryć i obuwia zmiennego).
10. Bezzasadnego przebywania w innych miejscach, niż aktualne w danym czasie miejsce lekcji
lub innych zajęć.
11. Przenoszenia sprzętów i przedmiotów stałego wyposażenia sal do innych pomieszczeń bez
wiedzy i nadzoru pracowników szkoły.
12. Wyjmowania i używania na zajęciach szkolnych telefonów komórkowych, pagerów,
odtwarzaczy i in. sprzętu technicznego.
13. Używania wulgaryzmów, języka subkultur itp., zgodnie z Ustawą z dnia 07.10.1999 r.
o języku polskim (Dz.U. 90/1999, poz. 999) i jego ochronie prawnej w życiu publicznym.
14. Opuszczania budynku szkolnego bez zgody wychowawcy (lub innego nauczyciela), także
opuszczania budynku w sposób inny niż przez drzwi wejściowe.
15. Używania siły, gróźb, przemocy fizycznej w jakichkolwiek formach, przemocy psychicznej
oraz naruszania prywatności i godności osobistej, zgodnie z ustawami Kodeksu Cywilnego
i Karnego. Wiąże się to również z obowiązkiem tolerancji światopoglądowej, religijnej,
rasowej itp. oraz zakazem fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów przez
uczniów, bez wyraźnej zgody tych osób (za wyjątkiem uprawnionych osób, którym zlecono
tworzenie kronik czy fotoreportaży z życia szkoły).
16. Jakichkolwiek form transakcji handlowych, hazardu.
17. Otwierania okien, drzwi bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego.
18. Korzystania z pracowni (klasy) oraz sprzętu szkolnego bez zgody opiekuna pracowni
(klasy).
19. Niszczenia w jakikolwiek sposób wszelkiego mienia osobistego i społecznego.
20. Spożywania posiłków w salach i pracowniach, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
21. Przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych; za rzeczy wartościowe, odzież
niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi
odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej
przed zniszczeniem i kradzieżą. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych
rzeczy na teren szkoły, należy je zdeponować u nauczyciela.
22. Wpuszczania, wprowadzania na teren szkoły osób trzecich i zwierząt.
23. Samowolnego opuszczania sali lekcyjnej podczas trwania zajęć oraz budynku szkolnego na
przerwach. Uczeń może opuścić budynek szkolny przed zakończeniem zajęć jedynie po
przekazaniu wychowawcy lub innemu uczącemu go nauczycielowi zwolnienia od rodziców
lub prawnych opiekunów.
24. Innych negatywnych czynów, wykraczających poza społeczne normy porządkowe i etyczne,
niegodnych postawy ucznia.
25. Noszenia odzieży lub przedmiotów reklamujących tytoń, alkohol lub narkotyki,
promujących przemoc, rasizm, nietolerancję i agresję oraz naruszających ogólnie przyjęte
normy.
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26. Noszenia strojów demonstrujących przynależność do subkultur.
27. Noszenia przez dziewczęta zbyt skąpego ubioru: obcisłych lub zbyt krótkich spódnic.
28. Noszenia bluzek przezroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch.
29. Makijażu i pomalowanych paznokci (barwnymi lakierami).
30. Noszenia szalików, czapek oraz innych nakryć głowy, a także wierzchnich okryć.
31. W szczególności w czasie lekcji zabrania się:
 jedzenia, picia, żucia gumy
 malowania się
 słuchania muzyki
 trzymania na ławce butelek i jedzenia oraz innych przedmiotów nie będących pomocami
dydaktycznymi na danej lekcji
 korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
32. Zabrania się podczas przerw:
 Wnoszenia kurtek do klas i innych pomieszczeń szkolnych.
 Chodzenia w czapkach, szalikach i chustach na terenie szkoły.
 Wychodzenia poza teren szkoły.
 Gry w piłkę i przynoszenia piłek do szkoły.
 Skakania na skakance i w gumę.
 Zjeżdżania po poręczach.
 Siadania na obudowach kaloryferów i na parapetach okiennych.
 Wykonywania salt i innych ćwiczeń gimnastycznych na korytarzach, gdyż stwarza to
niebezpieczne sytuacje dla wykonującego ćwiczenie i dla innych uczniów.
 Gier i zabaw, które wuwołują hałas.
 Biegania po korytarzach.
 Urządzania zabaw mogących spowodować zagrożenie lub wprowadzających
zamieszanie na korytarzu.
 Wymachiwania twardymi przedmiotami (np. klucze na "smyczy"), gdyż stwarza to
niebezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu.
 Picia napojów oraz jedzenia (dotyczy to również słodyczy, lizaków, lodów itp.) podczas
przemieszczania sie po schodach i przechodzenia na inne korytarze.
W przypadku rażącego bądź wielokrotnego naruszania regulaminu przez uczniów Dyrekcja
Szkoły powiadomi Policję lub Straż Miejską, co grozi konsekwencjami finansowymi i prawnymi
wobec rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Każdy uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji,
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego, działań na szkodę innych,
zgłaszając nauczycielowi dyżurującemu lub innym pracownikom szkoły zauważone, niegodne
ucznia szkoły podstawowej czyny.
Uczeń przebywający w miejscu negatywnego zdarzenia lub pobliżu osoby łamiącej
regulamin, a nie reagujący w sposób zgodny z regulaminem, może być pociągnięty do
odpowiedzialności, na równi z osobami wykraczającymi poza regulamin.
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Nagrody
Uczeń może być nagrodzony za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywne
uczestnictwo w życiu klasy lub szkoły, szczególną dbałość o wspólne dobro, ład i porządek
w szkole, wzorowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz, godną naśladowania postawę ucznia
i człowieka.:
1. Pochwałą ustną lub pisemną wychowawcy klasy.
2. Pochwałą Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów.
3. Promocyjnym świadectwem z wyróżnieniem uzyskanym zgodnie z zasadami określonymi
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
4. Świadectwem ukończenia szkoły z wyróżnieniem uzyskanym zgodnie z zasadami
określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
5. Dyplomem wzorowego ucznia lub dyplomem uznania.
6. Wpisem do kroniki szkolnej.
7. Umieszczeniem nazwiska w gablocie oraz na stronie internetowej szkoły
z wyszczególnieniem osiągnięcia.
8. Listem gratulacyjnym, dyplomem lub nagrodą książkową.
9. Nagrodą rzeczową.
10. Wpisem do złotej księgi absolwentów.
11. Tytułem „Absolwenta Roku”.
12. Nagrodą za najwyższy wynik na sprawdzianie OKE.
O nagrodach wychowawca klasy informuje rodziców (pranych opiekunów) ucznia.
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Sankcje
Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz Regulaminu Ucznia, lekceważenie nauki
i obowiązków szkolnych, naruszenie porządku szkolnego uczeń może zostać ukarany. Nie mogą
być stosowane kary naruszające nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.
Uczeń może być ukarany:
1. Uwagą wpisaną do dzienniczka lub zeszytu uwag.
2. Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy.
3. Naganą pisemną udzieloną przez wychowawcę klasy uczniowi na forum klasy.
4. Rozmową dyscyplinującą przeprowadzoną przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły wobec
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i rodziców.
5. Upomnieniem ustnym lub naganą ustną Dyrektora Szkoły udzieloną na wniosek nauczyciela
na forum klasy lub społeczności szkolnej.
6. Upomnieniem pisemnym lub naganą pisemną Dyrektora Szkoły udzieloną na wniosek
zespołu nauczycieli.
7. Wykluczeniem z wycieczki lub dyskoteki klasowej lub szkolnej.
8. Naganą Dyrektora Szkoły wpisaną do dziennika lekcyjnego z zawiadomieniem rodziców
o obniżeniu oceny z zachowania.
9. Przeniesieniem do równoległej klasy.
10. Przeniesieniem przez Śląskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły w przypadku rażącego
naruszenia obowiązujących w szkole regulaminów a w szczególności:
 Świadomego naruszenia godności osobistej, nietykalności cielesnej lub własności
osobistej innych osób, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej stanowiącej
zagrożenie życia, zdrowia lub poczucia bezpieczeństwa innych osób, gdy postawa
ucznia nie rokuje poprawy.
 Demoralizującego i gorszącego innych uczniów zachowania, gdy mimo zastosowania
wszelkich środków wychowawczych nie nastąpiła poprawa postępowania.
 Braku postępów w nauce spowodowanego długotrwałym, lekceważącym stosunkiem do
obowiązków szkolnych, po wyczerpaniu wszelkich możliwości oddziaływania przez
zespół i po zastosowaniu innych sankcji regulaminowych.
 Rozbojów na terenie zespołu.
 Picia alkoholu na terenie zespołu.
 Dewastacji mienia szkolnego.
 Fałszowania dokumentów.
 Zażywania, posiadania i handlu narkotykami.
11. O nałożonej sankcji wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
12. Szkoła ma obowiązek informowania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego sankcji.
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie ) mają prawo odwołać się od nałożonej sankcji
w terminie dwóch tygodni od dnia jej nałożenia. Organem odwoławczym jest Dyrektor
Szkoły.
14. Przy rozpatrywaniu odwołań i skarg zespół stosuje zasady i przepisy postępowania
administracyjnego.
Za szkodę wyrządzoną
opiekunowie ucznia.

mieniu szkolnemu odpowiadają materialnie rodzice lub prawni
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PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
I ZWALNIANIA Z LEKCJI
1. Usprawiedliwienia nieobecności:
 Rodzice (prawni opiekunowie) mają 3 dni na usprawiedliwienie nieobecności swojego
dziecka po powrocie dziecka do szkoły.
 O przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub
szpitalu, przewlekła choroba), rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani
powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły.
 Usprawiedliwienie spóźnienia ucznia (maksymalnie 15 minut) tylko na pierwszej
godzinie lekcyjnej powinno nastąpić w bieżącym lub następnym dniu.
2. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły. Zwolnienie ucznia następuje
na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna).
3. Sporadyczne zwolnienia ucznia z ostatniej godziny w-f musi zawierać wyraźną pisemną
klauzulę rodzica (prawnego opiekuna) o zwolnieniu do domu oraz przejęciu
odpowiedzialności za dziecko po wyjściu ze szkoły. W przeciwnym wypadku uczeń jest
zwolniony z ćwiczeń, ale przebywa na sali pod opieką nauczyciela w-f.
4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w czasie tych lekcji na
świetlicy szkolnej. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy lekcja religii jest ostatnią lub
pierwszą planową lekcją i rodzic (prawny opiekun ucznia) pisemnie oświadczył, że w czasie
tej lekcji zapewni opiekę uczniowi.
5. O powtarzających się przypadkach wagarów informowani są rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia.
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW NA PRZERWACH
1. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzach pod opieką dyżurujących nauczycieli.
2. W czasie przerw uczeń ma obowiązek przebywania na korytarzu, przy sali, w której ma się
odbyć następna lekcja. W uzasadnionym przypadku może to być miejsce wskazane przez
nauczyciela.
3. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego spożywania drugiego śniadania.
4. Nagminne łamanie zasad REGULAMINU
ZACHOWANIA
SIĘ
UCZNIÓW NA
PRZERWACH oraz brak w tym zakresie poprawy, będzie miało wpływ na cząstkową,
semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
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REGULAMIN ŚWIETLICY
Uczniowie:
 Powinni uczestniczyć w zajęciach wynikających z ramowego planu zajęć.
 Mogą przebywać w świetlicy przed lub po lekcjach.
 Powinni zachowywać sie tak, by nie przeszkadzac innym.
 Dbają o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń.
 Szanują sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela–wychowawcy
świetlicy.
 Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:
 Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami kulturalnego spożywania
posiłku.
 Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.
 Spożywać posiłki jedynie w części do tego celu przeznaczonej.
 Odnieść po spożyciu posiłku swoje naczynia i sztućce.
 Uczniowie nie spożywający posiłku powinni przejść do drugiej części świetlicy, aby nie
przeszkadzać jedzącym.
Nagrody i sankcje wobec uczniów:
 Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności wychowawcy klasy.
 Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
 Niepożądane zachowania będą karane obniżeniem oceny z zachowania.
 Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane
oceną wzorową z zachowania lub podwyższeniem oceny z zachowania.

10

