Regulamin Szkolny
GIMNAZJUM NR 7
im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
PRAWA UCZNIA

W szkole masz prawo:
1. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
2. do życzliwego, podmiotowego traktowania, poszanowania godności własnej w sprawach osobistych,
rodzinnych,
3. odpoczywać w przerwach międzylekcyjnych, dlatego na okres przerw świątecznych, ferii i wakacji
nie zadaje się prac domowych,
4. swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, pamiętając o tym, by nie
obrażać innych, nie uwłaczać czyjeś godności osobistej,
5. do opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, zwrócić się o pomoc, gdy jej
potrzebujesz,
6. korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, z poradnictwa psychologicznopedagogicznego i zawodowego,
7. uczestniczyć w wybranych przez siebie lub zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach
pozalekcyjnych, pozaszkolnych, należeć do organizacji działających w szkole,
8. wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową, wybierać własnych przedstawicieli do
samorządu uczniowskiego,
9. reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach kulturalnych,
10. brać udział w wycieczkach, biwakach, dyskotekach szkolnych i innych imprezach organizowanych
przez szkołę,
11. korzystać z opieki pielęgniarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,
12. korzystać z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć pozalekcyjnych,
13. korzystać z obowiązkowego ubezpieczenia NW
OBOWIĄZKI UCZNIA

W szkole masz obowiązek:
1. systematycznie i pilnie uczyć się, korzystając ze wskazówek i pomocy wychowawcy, nauczycieli,
2. przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
3. punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne. Usprawiedliwiać na bieżąco
każdą nieobecność w szkole (w ciągu 1 tygodnia),
4. w czasie lekcji w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, zachowywać się w sposób
sprzyjający utrzymaniu atmosfery rzetelnej pracy,
5. pisania prac klasowych, sprawdzianów całogodzinnych, krótkich sprawdzianów, odpowiedzi
ustnych. Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności regulują odrębne przepisy zawarte w szkolnym
systemie oceniania,
6. kulturalnie zachowywać się w czasie przerw, a po dzwonku na lekcję ustawić się przed salą lekcyjną
i spokojnie oczekiwać na przyjście nauczyciela,
7. w czasie trwania zajęć szkolnych zachować ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły,
przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły, a szczególnie:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) pomagać słabszym,
c) przeciwstawiać się wszelkim rodzajom przemocy, brutalności, wulgarności, kontrolować
własne emocje,
d) szanować poglądy, przekonania innych ludzi, ich godność osobistą i prawo do wolności,
8. godnie reprezentować społeczność szkolną, dbać o honor, dobro i tradycje szkoły,
9. brać udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
10. dbać o własne życie i zdrowie, kategorycznie wystrzegać się nałogów: tytoniu, alkoholu,

narkotyków,
11. dostarczać przeciwwskazania lekarskie dotyczące zwolnienia z niektórych zajęć,
12. dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób, nie przynosić do szkoły i w jej okolice przedmiotów
zagrażających życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu osób tam przebywających,
13. nie oddalać się w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych poza obiekty szkolne
bez zgody nauczyciela,
14. dbać o higienę osobistą i właściwy wygląd poprzez dostosowanie ubioru i wyglądu do wieku i
warunków szkolnych (bez makijażu i zbędnych ozdób, naturalny kolor włosów, tradycyjny strój i
fryzura ....). W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy w tonacji szaro – granatowo –
czarno - białej,
15. dbać o porządek w salach lekcyjnych, w szkole i jej otoczeniu, szanować mienie społeczne i cudzą
własność, przestrzegać prawidłowego używania sprzętu, pomocy naukowych, materiałów i narzędzi
szkolnych. Wyrządzone szkody materialne naprawić - koszty finansowe szkód wyrządzonych przez
uczniów ponoszą ich prawni opiekunowie,
16. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz
ustaleniom Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego
NAGRODY
Ucznia nagradza się za:

- bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia,
- wzorową postawę,
- oraz pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

Nagrodami są:
l. pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec zespołu klasowego,
2. pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec rodziców,
3. pochwała Dyrektora szkoły wobec zespołu klasowego i całej społeczności uczniowskiej szkoły,
4. pochwała Dyrektora szkoły wobec rodziców,
5. pisemna pochwała z wpisaniem do kroniki szkolnej, arkusza ocen,
6. list pochwalny do rodziców,
7. dyplom, nagroda rzeczowa,
8. odnotowanie ważniejszych osiągnięć edukacyjnych na świadectwie szkolnym.
9. świadectwo z wyróżnieniem
KARY
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego uczeń może być ukarany:
l. upomnieniem nauczyciela, wychowawcy klasy lub pedagoga w rozmowie indywidualnej,
2. upomnieniem nauczyciela, wychowawcy klasy lub pedagoga przed zespołem klasowym,
3. naganą wobec klasy udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub pedagoga,
4. upomnienie dyrektora w rozmowie indywidualnej,
5. naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec uczniów (z wpisaniem do arkusza ocen),
6. zawieszeniem prawa do korzystania z niektórych uprawnień wynikających z Praw Ucznia (punkt 8, 9, 10,
Regulaminu Szkolnego),
7. obniżeniem oceny zachowania,
8. karnym przeniesieniem do innej klasy,
9. karnym przeniesieniem do innej szkoły.
Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców o udzielonych karach na zebraniu rodziców lub
indywidualnym spotkaniu, a od punktu 5 poprzez wezwanie rodziców do szkoły.

