Załącznik nr 4.

PRAWA UCZNIA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W BEŁCHATOWIE
Uczeń ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym z respektowaniem
postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, rzecznikowi praw ucznia i innym nauczycielom
swoich problemów, spostrzeżeń, próśb oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Korzystania z pomieszczeń szkolnych i ich wyposażenia (biblioteka, czytelnia, świetlica, gabinet higieny
szkolnej, boisko sportowe itp.)
Korzystania z pomocy szkolnych, w które wyposażone są poszczególne pracownie, zgodnie
z ich przeznaczeniem określonym regulaminami tych pracowni.
Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
Uczestniczenia w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych i pracach organizacji funkcjonujących
na terenie szkoły.
Udziału w organizowanej przez zespół działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej, uczestniczenia
w zorganizowanych formach wypoczynku oraz inicjowania tej działalności.
Swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności tych, które dotyczą życia zespołu, jeżeli
nie narusza to wolności, godności i innych praw pozostałych członków społeczności szkolnej (koleżanek,
kolegów, nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych).
Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy oraz umiejętności.
Odwołania się od wystawionej przez nauczyciela oceny z przedmiotu lub zachowania, jeśli jest jego
zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (przerwa jest czasem odpoczynku ucznia).
Korzystania z pomocy nauczyciela i wyposażenia pomieszczeń ( pracowni, biblioteki, itp.) w celu
rozwijania swoich zainteresowań wykraczających poza program szkolny.
Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach organizowanych dla środowisk
szkolnych.
Ubiegania się o przyznanie doraźnej pomocy materialnej i stypendium.
Korzystania z innych przywilejów i praw zawartych w aktualnie obowiązującym Statucie Szkoły.
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Załącznik nr 5.

OBOWIĄZKI UCZNIA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W BEŁCHATOWIE
1.
2.

3.

4.

5.

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w aktualnie obowiązującym Statucie Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie.
Stosunek do nauki i innych zajęć szkolnych. Uczeń powinien:
 systematycznie uczęszczać na lekcje i inne obowiązkowe zajęcia szkolne, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych i życiu zespołu oraz systematycznie uczyć się, korzystając ze wskazówek
nauczycieli, wychowawców,
 dbać o chlubne tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet oraz godnie reprezentować w środowisku,
 dbać o poprawność i piękno mowy ojczystej,
 brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach, uroczystościach z zachowaniem właściwej
postawy nacechowanej kulturą osobistą oraz szacunkiem do organizatorów.
Stosunek do ludzi – rówieśników i dorosłych. Uczeń powinien:
 godnie i kulturalnie zachowywać się w zespole i poza nim oraz szanować poglądy innych,
 być uprzejmy i okazywać życzliwe zainteresowanie w stosunku do innych ludzi,
 postępować uczciwie i rzetelnie wypełniać przyjęte zobowiązania,
 okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły
oraz być uczynny wobec koleżanek, kolegów, współtworzyć przyjazną atmosferę w zespole,
 przeciwstawiać się przejawom brutalności, przemocy, wulgarności oraz zjawiskom zagrażającym
bezpieczeństwu innych ludzi,
 naprawiać wyrządzone przez siebie szkody.
Stosunek do pracy i mienia społecznego. Uczeń powinien:
 szanować pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi,
 racjonalnie wykorzystać czas przeznaczony na pracę, przestrzegać wyznaczonych terminów,
 szanować mienie własne i społeczne w szkole oraz poza nim, prawidłowo korzystać z przedmiotów
i urządzeń użyteczności publicznej, chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem,
 utrzymywać porządek i czystość w najbliższym otoczeniu, pomieszczeniach, z których korzysta
na terenie szkoły, oraz chronić przyrodę, dbać o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia.
Stosunek do zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Uczeń powinien:
 dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek, kolegów poprzez nieuleganie
szkodliwym nałogom oraz niezażywanie środków uzależniających ,
 przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, m.in. w pracowniach, sali gimnastycznej,
podczas zajęć praktycznych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,

Nieprzestrzeganie obowiązków skutkuje wyciągnięciem w stosunku do ucznia konsekwencji określonych
odnośnymi paragrafami Statutu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie.

z

