Procedury i regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

29. ZASADY ZACHOWANIA
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ
(W SZKOLE, W CZASIE LEKCJI, ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH I PRZERW)
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późniejszymi zmianami);

2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 161 poz.968),
4. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej
ustala się następujące zasady dotyczące zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Łęcznej.
Zasady ogólne obowiązujące w szkole:


mówimy do siebie po imieniu lub pseudonimem akceptowanym przez drugą
osobę,



unikamy przemocy słownej (przezwiska, wyzwiska, wulgaryzmy),



unikamy przemocy fizycznej (bicie, kopanie, popychanie, zaczepianie,
poszturchiwanie),



unikamy przemocy psychicznej (dokuczanie, prześladowanie, zastraszanie,
grożenie, wyśmiewanie,



przestrzegamy zasad kultury osobistej (nie używamy wulgaryzmów),



nie niszczymy ścian, sprzętu szkolnego,



nie śmiecimy, dbamy o porządek w naszym otoczeniu,



pomagamy słabszym,



informujemy dorosłych o przypadkach znęcania się – uczeń, który tego nie
zrobi, jest współwinny,
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dbamy o swoje zdrowie, nie sięgamy po środki uzależniające i szkodliwe
(papierosy - w tym również elektroniczne, alkohol, narkotyki, tabaka),



nie kradniemy, nie wyłudzamy pieniędzy,



dbamy o higienę osobistą oraz schludny i estetyczny wygląd,



podczas pobytu w szkole obowiązuje strój dostosowany do tradycyjnych
norm obyczajowych, bez napisów i ilustracji przedstawiających środki
uzależniające,



nie wnosimy na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu
i życiu,



nie wychodzimy poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,



nie zapraszamy obcych osób do szkoły,



nie używamy na terenie szkoły telefonów komórkowych ani innych urządzeń
elektronicznych rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk.

Zasady postępowania przed rozpoczęciem lekcji:


ustawiamy się przed klasą i spokojnie czekamy na nauczyciela,



do klasy wchodzimy spokojnie, nie popychamy się,



uczeń, który się spóźnił, usprawiedliwia swoje spóźnienie,



nie przebywamy w szkole bez uzasadnionej przyczyny (przed lekcjami,
po lekcjach).

Zasady postępowania w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych:


zajęcia rozpoczynamy punktualnie, korzystamy z nich z uwagą,



nie przeszkadzamy nauczycielowi w prowadzeniu lekcji,



nie przeszkadzamy w pracy kolegom,



podczas lekcji nie jemy, nie żujemy gumy,



dbamy o porządek na ławce (nie trzymamy kanapek, butelek, itp.),



nie zmieniamy miejsc bez zgody nauczyciela,



w klasie pozostawiamy po sobie porządek,



zgłaszamy nauczycielowi zniszczenia, które zastaliśmy w klasie.
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Zasady postępowania podczas przerw:


w czasie przerw odpoczywamy, spożywamy posiłki,



nie biegamy po korytarzach,



nie przechodzimy na piętra, na których nie mamy lekcji,



dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,



każdy

odpowiada

indywidualnie

za

przyniesione

przez

siebie

gry

i przedmioty,


każdy uczeń zobowiązany jest zgłosić zauważone fakty łamania norm lub
zagrożenia do nauczyciela dyżurującego,



słuchamy poleceń nauczyciela dyżurującego,



nie wychodzimy poza budynek szkoły.

System nagradzania uczniów:


Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę i pracę na rzecz
szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.



Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,
samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.



Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: pochwała wychowawcy
i opiekuna organizacji uczniowskich, pochwała dyrektora wobec całej społeczności
szkolnej, dyplom, nagrody rzeczowe.



Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji
otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz
wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.



Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie
z regulaminem.
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System reagowania na negatywne zachowania uczniów
Uczeń ponosi następujące konsekwencje swoich negatywnych zachowań:


trzykrotne naruszenie zasad regulaminu odnotowane w dzienniku szkolnym
zobowiązuje wychowawcę do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej z uczniem,



udzielenie ustnego upomnienia przez wychowawcę w obecności rodziców,



rozmowa dyscyplinująca ucznia z pedagogiem lub psychologiem,



rozmowa dyscyplinująca z udziałem rodzica,



ustne upomnienie v-ce dyrektora,



obniżenie oceny z zachowania,

W przypadkach nagminnego łamania zasad zachowania lub zachowań negatywnych
będących jednocześnie wykroczeniami w rozumieniu Kodeksu Karnego przewidziane są
następujące konsekwencje wobec uczniów:


odkupienie zniszczonej rzeczy, naprawienie szkody lub pokrycie kosztów naprawy,



wykonanie pracy użytkowej na rzecz klasy lub szkoły (po uprzednim poinformowaniu
rodziców),



zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych o charakterze kulturalno –
rozrywkowym, np. dyskotekach,



zawieszenie przez wychowawcę klasy, radę samorządu uczniowskiego lub dyrektora
szkoły w pełnieniu funkcji społecznych,



zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz na określony czas,



pisemne upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,



przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,



przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony
do kuratora oświaty.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu nie stosuje się gradacji kar. Kary można
łączyć.
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Sposoby i formy dokumentowania udzielonych kar:


niewłaściwe zachowania ucznia nauczyciele odnotowują w formie uwag w zeszycie
klasowym, a poważne naruszenie zasad w dzienniku elektronicznym,



zgromadzone uwagi są podstawą do podejmowania przez wychowawcę klasy działań
wychowawczych i stosowania kar,



każde działanie powinno być odnotowane w dzienniku elektronicznym,



upomnienie lub nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie pisemnej na
druku przygotowanym przez szkołę. Dokument podpisuje dyrektor szkoły, uczeń oraz
rodzic (opiekun prawny ucznia).

Ustalenia dodatkowe:


kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia
wymierzane są na okres ustalony przez dyrektora szkoły, nie dłuższy niż 5 miesięcy,



w przypadku naruszenia przez ucznia prawa - popełnienia czynu karalnego, dyrektor
szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i policję,



osobą monitorującą przebieg kary i dotrzymanie terminu poprawy zachowania jest
wychowawca we współpracy z pedagogiem lub psychologiem,



nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na zgłaszane przez
uczniów akty agresji, przemocy, niewłaściwego zachowania,



używanie przez ucznia na terenie szkoły urządzeń rejestrujących i odtwarzających
dźwięk i obraz obliguje nauczyciela do zatrzymania sprzętu w depozycie szkoły do
czasu odebrania przez opiekuna prawnego.
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