REGULAMIN UCZNIOWSKI
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie
przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2001 r.
z poprawkami z dnia 19 listopada 2004 r.

I. PRAWA
1. Uczeń ma prawo do nauki.
2. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.
3. Uczeń ma prawo do kulturalnego wyrażania własnego zdania.
4. Uczeń ma prawo do informacji o programie nauczania oraz wymaganiach
nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej i obiektywnej oceny.
6. Uczeń ma prawo do uzyskania oceny z zachowania według obowiązującego
systemu.
7. Uczeń ma prawo do informacji o ocenach wraz z wyjaśnieniem motywacji
oceny.
8. Uczeń ma prawo do pełnych przerw pomiędzy lekcjami.
9. Uczeń ma prawo do rekreacji.
10. Uczeń ma prawo do brania udziału w działalności samorządu uczniowskiego.
11. Uczniowi przysługuje w trakcie semestru dwukrotne zgłoszenie nie przygotowania do lekcji bez negatywnych konsekwencji.
12. Uczeń ma prawo wiedzieć siedem dni wcześniej o całogodzinnej pracy klasowej (w ciągu tygodnia nie może być więcej prac klasowych niż dwie; powyższe
zasady nie dotyczą kartkówek, które trwają około 15 min., a zakres materiału
obejmuje do trzech tematów wstecz; prac pisemnych nie zadaje się na dni wolne
od nauki).
13. Uczeń ma prawo uzyskać pomoc od każdego z nauczycieli Szkoły.

II. OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie.
2. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczycieli.
3. Ucznia obowiązuje schludny, estetyczny i skromny ubiór.
4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących zakazów:
- farbowania włosów,
- malowania się,
- malowania paznokci,
- noszenia kolczyków przez chłopców,
- noszenia przez dziewczynki kolczyków w innych miejscach niż uszy,
- chodzenia w nieprzebranym obuwiu.
5. Uczeń ma obowiązek dbać o budynek szkolny, sprzęt szkolny, pomoce naukowe, książki wypożyczone w szkolnej bibliotece i inne rzeczy stanowiące majątek szkoły, w tym sensie, iż nie wolno im niczego celowo niszczyć, ani użytkować niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Uczeń ma obowiązek w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły przedstawić
wiarygodne pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności.
7. Ucznia obowiązuje punktualność.
8. Uczeń nie może przed ukończeniem lekcji opuścić szkoły bez pisemnego
zwolnienia od swoich Rodziców lub opiekunów prawnych i zgody wyrażonej
przez nauczyciela.
9. W razie dłuższej nieobecności ucznia z powodów poza chorobowych ( wyjazdy
za granicę, wyjazdy rodzinne itp.) ma on obowiązek uzyskać przed wyjazdem
zgodę od Dyrekcji szkoły.
10. Uczeń, który opuszcza szkołę z powodów poza chorobowych, ma obowiązek
samodzielnie uzupełnić brakujące lekcje.
11. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym na lekcje tak pod względem merytorycznym jak i pod względem posiadania przyborów szkolnych, książek i zeszytów.
12. Uczeń ma obowiązek zachowywać w trakcie lekcji ciszę i spokój.
13.W trakcie sprawdzianów i prac domowych nie wolno korzystać z niedozwolonej pomocy.
14. Uczeń ma obowiązek mówienia prawdy.
15. Uczeń ma obowiązek udzielić koleżeńskiej pomocy innym uczniom i opieki
nad młodszymi od siebie.
16. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu stosowania wszelkiej przemocy
fizycznej i psychicznej, jak i agresji słownej.
17. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych według ustalonego harmonogramu.
18. Ucznia obowiązuje strój galowy w dni mundurowe, dni świąteczne, w trakcie
uroczystości pozaszkolnych, oficjalnych wyjść jak i wizyt w teatrach, salach
koncertowych itp.

19. Ucznia obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania
narkotyków tak w szkole jak i poza nią pod rygorem relegowania ze szkoły.
20. Uczeń w trakcie pobytu w szkole nie może bez zgody nauczyciela korzystać z
telefonu.

III. NAGRODY UCZNIOWSKIE
Nagrody
1. Ustna pochwała na forum klasy.
2. Ustna pochwała na forum szkoły.
3. Pisemna pochwała w formie listu do Rodziców.
4. Wpis do Złotej Księgi (dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej),
5. Srebrne i Złote Maski, Palety, Nutki oraz wyróżnienia typu Najlepszy Czytelnik itp.
6. Medal Diligentiae (dotyczy klas V i VI szkoły podstawowej).

IV. KARY UCZNIOWSKIE
Kary
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustne upomnienie indywidualne.
Ustne upomnienie na forum klasy.
Ustne upomnienie na forum szkoły.
Pisemna nagana.
Zawieszenie w prawach ucznia.
Relegowanie ze szkoły.

V. UWAGI
1/ Tak nagrody jak i kary związane są z oceną zachowania i ocenami z przedmiotów edukacyjnych.
2/ O każdej nagrodzie i karze, którą otrzyma uczeń winni być zawiadamiani
Rodzice.
3/ Kary szczególnie dotkliwe (jak w punkcie 5 i 6) związane z poważnym łamaniem zasad obowiązujących w Szkole, udzielane są przez Dyrekcję Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

