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PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ (wyciąg ze statutu szkoły)

Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności Szkoły
staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub
pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
§ 132
Żadne prawa obowiązujące w szkole
nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
§ 133
Wszyscy członkowie społeczności
szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii,
poglądów politycznych czy
innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku,
urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 134
Traktowanie członków.
1. Nikt nie może być poddawany
okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może
podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub
pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze
względu na różnice narodowości, rasy,
wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do
uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych
lub nauce religii.
§ 135
1.
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie ma
prawo do:
a) Opieki zarówno
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podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;
b) Maksymalnie
efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
c) Indywidualnych
konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
d) Pomocy w
przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
e) Zapoznania się z
programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
f) Jawnej i
umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
g) Życzliwego,
podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
h) Reprezentowania Szkoły w konkursach,
olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi

możliwościami i umiejętnościami;

i) Realizacji autorskiego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcę klasy;
j) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu
wymagań określonych w odrębnych przepisach;
k) Korzystania z
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
l) Korzystania z
bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych
przez Dyrektora Szkoły;
m) Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność
samorządową;
n) Zwracania się do
Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
o) Swobodnego
wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
p) Wypoczynku
podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy
domowej;
q) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania
fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii
informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie
zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
r) Być wybieranym i
brać udział w wyborach do Samorządu.
§
136
1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma
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prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
a) lekcje wychowania fizycznego, z których uczeń ma
być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym
dniu;
b) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora
Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w
czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony
z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu,
jeżeli
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi
zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń
nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora
Szkoły.
§ 137
W ostatnim tygodniu
nauki lub w przypadku zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.
§ 138
Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na
wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.§ 139
Podstawowym obowiązkiem ucznia
jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.
§ 140
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr
3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie ma obowiązek:
1) Przestrzegania
postanowień zawartych w statucie;
2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole
i poza nią;
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć
szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom
Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły
lub klasy;
5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia
społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c)
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przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się
o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) Przychodzenia do
Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w
danym dniu;
8) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne
zajęcia;
9) Usprawiedliwiania
nieobecności według zasad określonych w § 155;
10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;
strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów,
egzaminów próbnych;
11) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach
szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na
zajęciach szkolnych;
12) Dbania o
zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;
14) Dbania o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo
swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić
tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
15) Pomagania kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy
mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
16) Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania
o estetykę ubioru oraz o czystość głowy.
§ 141
Uczniom nie
wolno:
1. Przebywać
w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić
na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić
na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić
poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać
posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez
wiedzy i zgody zainteresowanych,
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7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów
komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem
sekretariatu szkoły.
8. Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 142
1 .Wszyscy
członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w
Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy
ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają
materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 143
Wszyscy uczniowie naszej Szkoły
mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.
§ 144
Zasady zwalniania
uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Szkoła
podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie:
1. Usprawiedliwiona
nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń
nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie
oddalać
się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia
(tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca
klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę
każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego
dyżur kierowniczy.
4. Nieobecności
uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie
nieobecności.
5. Uczeń
zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w
szkole do 2 tygodni obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
6. Usprawiedliwienia
dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
7. Na
dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową
sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy
(na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
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8. Wychowawca
klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na
podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
9. Wychowawca
ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych
(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej
sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od
rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w
czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania
zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
11. Obowiązkiem
wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10
dnia kolejnego miesiąca).
12. Wychowawca
powinien gromadzić usprawiedliwienia.
13. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego
przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i
nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału
programowego na miesiąc przed końcem semestru.
14. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu
choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej
frekwencji oddziału.
15. Dyrektor
Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo
obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
16. Dyrektor Szkoły
samodzielnie lub na wniosek wychowawcy
udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co
najmniej 40
godzin zajęć dydaktycznych.
17. Dyrektor
Szkoły samodzielnie lub na wniosek
wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 15
godzin zajęć dydaktycznych (suma 55 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do
rodziców z informacją, że kolejne 15 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia
uruchamiając odpowiednie procedury.
18. Wychowawca klasy
zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane
z frekwencją uczniów.
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