Uczniowie Szkoły
§ 25.
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów:
1) zamieszkałych w obwodzie
wyprzedzeniem
w oddziale przedszkolnym.

Szkoły,

zapisanych

z

rocznym

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły może
zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.
3. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Lubuskiego Kuratora Oświaty z
wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej Szkoły, który:
1) w sposób rażący nie wywiązuje się ze statusowych obowiązków ucznia;
2) dopuścił się do poważnego wykroczenia zagrażającego życiu i zdrowiu
innych osób;
4. Organem odwoławczym w rozumieniu Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, w stosunku do Dyrektora Szkoły w sprawach
związanych
z wypełnianiem obowiązku szkolnego jest Lubuski Kurator Oświaty.
§ 26.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej i opieki wychowawczej;
2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
5) pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych;
6) organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego
nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
8) warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności;
9) swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i uczuć religijnych
o ile nie naruszają one dobra innych osób;

10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz
zrzeszania
11) się w organizacjach działających w Szkole;
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
13) księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych na zasadach
określonych przez Dyrektora;
14) korzystania z pomocy socjalnej w następującej formie:
a) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w
bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość udzielenia
pomocy finansowej w formie zwolnienia z opłat PZU, doraźnych
zapomóg pieniężnych. Podania w tej sprawie przyjmuje Dyrektor, po
uprzednim zaopiniowaniu przez wychowawcę.
2. W przypadku naruszenia praw uczeń lub w jego imieniu Samorząd
Uczniowski może złożyć skargę do Dyrektora Szkoły z zachowanie
następującego trybu:
1) skarga ma formę pisemną;
2) złożenie skargi powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie od dnia
naruszenia prawa ucznia
§ 27.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
Szkoły oraz obowiązujących w Szkole regulaminach, a zwłaszcza:
1) szanować i współtworzyć tradycję Szkoły;
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Szkoły;
3) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, pracować
rzetelnie, sumiennie i samodzielnie nad wzbogacaniem swoje wiedzy;
4) godnie i uczciwie postępować w każdej sytuacji, przestrzegać zasad
kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły, dbać o piękno mowy ojczystej;
5) w miarę swych możliwości służyć pomocą innym;
6) mieć poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, dbać o
własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój, a w
szczególności: bezwzględnie unikać posiadania, zażywania i
rozprowadzania środków odurzających i narkotyków;
7) dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia,
pomoce
i przybory szkolne;

8) w uroczystych imprezach szkolnych uczestniczyć w stroju galowym;
9) przestrzegać:
a) zasad udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do
nich oraz zachowania się w czasie ich trwania:
 uczniowie zobowiązani są brać udział w zajęciach zgodnie
z tygodniowym planem zajęć obowiązkowych i dodatkowych, na
które wyrazili pisemną zgodę rodzice,
 jeżeli zajęcia planowe nie odbywają się z racji nie obecności
nauczyciela, a nie ustalono fachowego zastępstwa, uczniowie są
zobowiązani do przebywania pod opieką innego nauczyciela,
 uczniów obowiązuje rzetelne i systematyczne przygotowywanie
się do zajęć, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej,
 uczniowie mają prawo być nieprzygotowani do zajęć z racji
choroby
lub
innych
przyczyn
osobistych,
zasady
usprawiedliwiania w takich przypadkach określają umowy
(kontrakty) zawarte z nauczycielami, nauczyciel ma prawo i
obowiązek sprawdzić
podane przez ucznia przyczyny nie
przygotowania do zajęć, jeżeli uzna, że są one mało wiarygodne,
 uczniów obowiązuje punktualność, dyscyplina oraz aktywny
udział
w zajęciach,
 w trakcie zajęć uczniowie nie powinni opuszczać terenów Szkoły,
 po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają Szkołę i udają się do
domu, mają także prawo korzystać z biblioteki w godzinach jej
otwarcia.
b) obowiązku dbania o schludny wygląd oraz noszenia
odpowiedniego stroju:
 obowiązkowym strojem codziennym uczniów Gimnazjum
w Szlichtyngowej jest strój zatwierdzony przez wszystkie ww.
organy szkoły, jako mundurek szkolny uznaje się następujący
strój: dla dziewczynek tunikę z poliestru i bawełny koloru
czarnego bez rękawów pęknięciami bocznymi, z białą stebnówką
na obrzeżach, zapinana na guziki. Kieszenie, jedna na lewej piersi
z patką oraz dwie boczne wpuszczane we wcięciu bocznym. Dla
chłopców
kamizelka
z kapturem koloru czarnego z elanobawełny zapinana na zamek
błyskawiczny, stebnówki czarne, kieszenie kangurki, krój prosty,
 uczniowie mają obowiązek przychodzić na zajęcia w schludnym
stroju, fryzura również musi być schludna,

 na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje całkowity
zakaz posiadania biżuterii oraz zegarków, nauczyciele będą
przyjmowali
w depozyt wymienione przedmioty,
 w trakcie uroczystości szkolnych i państwowych uczniów
obowiązuje strój galowy, tzn. biało-czarny lub biało-granatowy.
c) warunków korzystania z telefonów komórkowych:
 uczniowie mają prawo posiadać na terenie Szkoły telefony
komórkowe,
 z urządzeń tych wolno korzystać wyłącznie w trakcie przerw,
 nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego
lub aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej czy fotografowanej,
 zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego sprzętu
elektronicznego należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy,
a za jego pośrednictwem policji,
 poza sytuacjami , w których zobowiązano ucznia do przyniesienia
do Szkoły sprzętu elektronicznego, Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności materialnej za urządzenia zniszczone lub
skradzione.
 naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych
i innego sprzętu elektronicznego na terenie Szkoły powoduje jego
odebranie i umieszczenie w depozycie, a odbiór jest możliwy
wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
d) obowiązku właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych
pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów:
 uczniowie mają obowiązek z szacunkiem odnosić się do
nauczycieli
i pozostałych pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie się na terenie Szkoły i
poza nią oraz ciągła dbałość o własne dobre imię oraz dobre imię
Szkoły,
 niedopuszczalne są ataki słowne, wyzwiska, używanie słów
wulgarnych, itp.,
 łamanie zasad określonych powyżej będzie karane zgodnie
z obowiązującym systemem kar.
§ 28.

1. Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a
także pracę społeczną uczeń może być nagrodzony:
1)
2)
3)
4)
5)

pochwałą udzieloną przez nauczyciela (wychowawcę) wobec klasy;
pochwałą Dyrektora wobec uczniów;
pochwałą Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
listem pochwalnym dla rodziców;
stypendium.
§ 29.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, naruszanie porządku społecznego
lub działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych, uczeń może zostać
ukarany:
1) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę w indywidualnej rozmowie
z uczniem;
2) słownym upomnieniem wobec klasy;
3) upomnieniem ucznia wobec klasy z wpisem do dzienniczka ucznia;
4) różnorodne działania wychowawcze, dokonywane w uzgodnieniu
z rodzicami (np. kontrakt);
5) zobowiązanie ucznia do wykonywania określonej pracy na rzecz Szkoły,
w porozumieniu z rodzicami ;
6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach
szkolnych oraz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
7) przeniesienie ucznia do innej Szkoły na zasadach określonych prawem
oświatowym.
2. Jeżeli uczeń uważa, że podjęte wobec niego działania wychowawcze są nie
odpowiednie
lub
niesprawiedliwe
może
za
pośrednictwem
rodziców(prawnych opiekunów) odwołać się do:
1)
2)
3)
4)

wychowawcy klasy;
Dyrektora Szkoły;
Lubuskiego Kuratora Oświaty;
Rzecznika Praw Ucznia.

