Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce

Prawa i obowiązki ucznia
wyciąg ze „Statutu Szkoły”

Uczeń ma prawo do:
1) wolności myśli, sumienia i wyznania,
2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,
3) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz
uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
4) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi gimnazjum
i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich
pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
5) poszanowania godności własnej
rodzinnych i koleżeńskich,

w

sprawach

osobistych,

6) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia gimnazjum, nie może
to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
7) przynależności do wybranej przez siebie organizacji ideowowychowawczej lub społecznej funkcjonującej na terenie szkoły,
8) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
9) reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami
i zainteresowaniami,
10) odpoczynku w przerwach międzysemestralnych. Na okres przerw
świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. W pierwszym
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tygodniu po feriach i przerwach świątecznych nie przeprowadza się
sprawdzianów i prac klasowych,
11) opieki socjalnej w odniesieniu do uczniów znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji materialnej m.in.:
 bezpłatnego wyżywienia,
 zapomóg pieniężnych z różnych funduszy,
 pomocy w zakresie podstawowego wyposażenia ucznia
(podręczniki, zeszyty, przybory szkolne),
 do uzyskiwania stypendium z funduszy działających na rzecz
pomocy dzieci i młodzieży mają prawo uczniowie zdolni
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
12) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy.
Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje uczeń wyłącznie
za wiadomości i umiejętności. Zachowanie w gimnazjum i poza
gimnazjum ocenia się zgodnie z przyjętymi w gimnazjum
„kryteriami ocen zachowania ucznia” zatwierdzonymi przez radę
pedagogiczną.
13) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów wiadomości. W ciągu dnia może się odbyć tylko
jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa. Prace
powinny być sprawdzone i okazane uczniom w ciągu 14 dni.
Nauczyciel zobowiązany jest przedstawić rodzicom na ich życzenie
do wglądu pracę ucznia.
14) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi
sobie z opanowaniem materiału.

Formy udzielania pomocy w nauce:
1) doraźna pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu,
2) pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawcę klasy lub
nauczyciela przedmiotu,
3) pomoc w ramach zespołów wyrównawczych.

Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce

Uczeń ma obowiązek:
1) wywiązywać się z zadań powierzonych przez szkołę:
 systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje i inne
zajęcia,
 sumiennie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace
domowe,
 usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia wg. zasad
zawartych w WZO,
 zmieniać obuwie,
 zachowywać wygląd i strój właściwy uczniowi,
2) dbać o honor i tradycje szkoły:
 okazywać szacunek wobec symboli szkoły i symboli
narodowych: flagi państwowej, hymnu, godła,
 tworzyć tradycje i zwyczaje społeczności szkolnej,
 poszerzać wiedzę na temat historii szkoły,
 godnie reprezentować szkołę w środowisku,
 dbać o dobre imię szkoły,
 uczestniczyć w przygotowaniu programów na uroczystości
szkolne i klasowe,
 pełnić funkcje klasowe i szkolne,
3) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:
 reagować na wszelkie przejawy zła i nietolerancji,
 pomagać słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych,
 troszczyć się o mienie szkoły - sprzęt szkolny i pomoce
naukowe,
 szanować rzeczy własne i kolegów,
 dbać o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych
i otoczenia szkoły,
 czynnie uczestniczyć w pracach społecznych np. pomoc
w dekoracji sal lekcyjnych i korytarzy,
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 uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz zawodach sportowych,
4) dbać o piękno mowy ojczystej:





poprawnie wypowiadać się zgodnie z normą językową,
przestrzegać kultury języka,
nie używać wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń ordynarnych,
stosować formy grzecznościowe w relacjach z nauczycielami,
pracownikami szkoły i rówieśnikami,

5) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:









wystrzegać się przemocy fizycznej i agresji słownej,
nie ulegać nałogom,
nie przynosić oraz nie używać niebezpiecznych narzędzi,
zachowywać rozwagę i ostrożność w czasie przerw, zajęć
lekcyjnych, wycieczek szkolnych itp.
przestrzegać zasady BHP,
pomagać osobom słabszym i niepełnosprawnym,
przestrzegać zasad higieny, dbać o estetykę ubioru i fryzury,
przestrzegać zasad zawartych w regulaminie „Zasady
zapewniające bezpieczeństwo uczniów”,

6) zachować się godnie i kulturalnie w szkole i poza szkołą:
 używać zwrotów grzecznościowych,
 respektować normy obyczajowe i moralne (uczciwość,
prawdomówność, życzliwość, uprzejmość),
 kulturalnie zachowywać się w szkole i miejscach
publicznych,
 przeciwdziałać przejawom niewłaściwego zachowania,
7) okazywać szacunek innym osobom:
 wykazywać tolerancję wobec osób niepełnosprawnych,
mniejszości
narodowych,
odmienności
religijnych
i kulturowych,
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 okazywać
pomoc
i
szacunek
osobom
starszym
i niepełnosprawnym,
 przestrzegać zasad życzliwości, uprzejmości i serdeczności
w kontaktach z innymi ludźmi,
 szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego
człowieka.

Zabrania się:
1) samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć objętych planem
lekcji,
2) samowolnego opuszczania swojego miejsca w trakcie lekcji,
3) spożywania na lekcji posiłków, napojów oraz żucia gumy,
4) noszenia strojów odkrywających brzuch i ramiona; malowania
włosów i paznokci, stosowania makijażu,
5) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na wszystkich zajęciach edukacyjnych;
w przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza
telefon bądź inne urządzenia elektroniczne do momentu odebrania
go przez rodzica/prawnego opiekuna; szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za przynoszone telefony komórkowe,
urządzenia elektroniczne oraz inne wartościowe przedmioty.

