
Regulamin Ucznia
 Polska Szkola Jana Pawła II, Montville NJ

Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:

1. zorganizowanego procesu kształcenia i opieki podczas zajęć szkolnych

2. uzyskania rzetelnej wiedzy na danym poziomie kształcenia

3. poznania programu nauczania obowiązującego w danym roku szkolnym i wymaganiami
edukacyjnymi

4. poszanowania godności własnej i zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych

5. rozwijania swojej osobowości oraz zdolności umysłowych i fizycznych

6. sprawiedliwego oceniania i jawnej, uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu

7. uczestniczenia w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych

8. czasu wolnego podczas przerw

Obowiązki Ucznia

Uczeń ma obowiązek:

1.dbania o honor szkoły oraz ma obowiązek godnie ją reprezentować

2. poszanowania symboli narodowych (flaga, godło,hymn) oraz sztandaru szkoły
3. posługiwania  się językiem polskim według możliwości

4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i obowiązkach szkolnych poprzez:
przynoszenie podręczników, zeszytów i  przyborów szkolnych

● regularne odrabianie zadań domowych
● punktualne przychodzenie na zajęcia szkolne (nie wcześniej niż 8:50 AM)
● zgłaszanie spóźnień i nieobecności do wychowawcy klasy (uczeń musi

uzupełnić brakujący materiał edukacyjny i prace domowa z powodu
nieobecności ).

● wykonywanie poleceń nauczyciela, dyrektora lub rodzica dyżurnego
5. przestrzegania ładu i porządku w przydzielonej klasie, korytarzach,sali gimnastycznej,
łazienkach i innych pomieszczeniach użytkowania szkoły

6. szanowania mienia cudzego i społecznego (za zniszczenie lub szkodę, uczeń ma obowiązek
naprawić lub pokryć koszty; jeśli niemożliwe jest ustalenie sprawcy, koszty pokrywa cala
klasa).

➢ informowania wychowawcy klasy, dyrektora lub rodzica dyżurnego jesli
zaistnieja przypadkowe uszkodzenia mienia szkolnego.

7. kulturalnego i przyjaznego zachowania, okazywania szacunku wszystkim pracownikom
szkoły, koleżankom, kolegom oraz ich rodzicom

8. wyłączenia telefonu na czas zajęć szkolnych
9. przestrzegania postanowień Regulaminu Ucznia
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Zakazy

Bezwzględnie zabrania się:

1. Opuszczania klasy, budynku szkolnego lub szkolnej posesji bez zgody nauczyciela
klasy podczas zajęć lub przerw szkolnych

2. Biegania i grania w piłkę w klasie oraz na korytarzach i schodach szkolnych
3. Przebywania w toaletach bez potrzeby
4. Korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych typu

słuchawki, zegarek w czasie zajęć lekcyjnych i przerw, np. wysyłania sms-ów,
słuchanie muzyki, robienia zdjęć, filmowania. Telefon musi być wyłączony i
schowany do plecaka. Nauczyciel ma prawo do konfiskaty telefonu i przekazania go
po zajęciach do rąk rodziców (nie ucznia).W przypadku ważnej sytuacji losowej po
wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia lekcyjne dopuszcza się
możliwość skorzystania z telefonu komórkowego.

5. Używania wulgarnych, niecenzuralnych słów zarówno w języku polskim jak i
angielskim

6. Stosowania wobec uczniów i wszystkich pracowników szkoły agresji i przemocy
fizycznej lub psychicznej

7. Kradzieży, używania lub niszczenia mienia szkolnego nie należącego do ucznia,
umieszczania hańbiących poniżających napisów na tablicach, ławkach itp. Stosuj
motto”Nie Twoje to nie dotykaj”.

8. Przynoszenia do szkoły, używania, sprzedawania lub stosowania narkotyków,
substancji psychotropowych, alkoholu lub palenia papierosów

9. Posiadania lub używania niebezpiecznych narzędzi oraz substancji chemicznych,
zagrażających zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników szkoły

Nagrody i Wyróżnienia

Uczeń otrzymuje nagrody za:

1. bardzo dobre wyniki w nauce
2. bardzo dobre zachowanie
3. wzorowa postawę-koleżeńskość, pomoc innym uczniom
4. prace na rzecz społeczności szkolnej
5. 100% frekwencję
6. wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
7. czytelnictwo

Formą wyróżnień lub nagród są:
1. pochwała udzielona przez wychowawcę  klasy na forum klasy
2. pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na forum klasy i szkoły
3. list gratulacyjny wręczony rodzicom przez dyrektora szkoły
4. dyplom uznania, nagroda książkowa lub rzeczowa
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Kary

1.  Uczeń może być skreślony z listy uczniów za następujące wykroczenia i inne:
a. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów

i pracowników szkoły oraz własnym
b. niszczenie mienia szkoły, wandalizm
c. cyberbullying
d. dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich

posiadania
e. używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich

wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie
f. naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc

fizyczna i psychiczna, użycie niebezpiecznych narzędzi)
g. uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej

wykonalności bez stosowania gradacji kar w przypadku
prawomocnego wyroku sądowego

2.  Szkoła powiadamia ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych)  o zastosowaniu
wobec niego kar regulaminowych.

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od kary przez
dyrektora szkoły do Rady Szkoły w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji.

Formy udzielania kar:

1. Ustne upomnienie wychowawcy klasy (wpisy do dziennika nauczyciela)
2. Ustne upomnienie dyrektora szkoły oraz telefoniczne zawiadomienie rodziców lub

opiekunów o nagannym zachowaniu ucznia
3. Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia( uczeń, który

otrzymał pisemną nagane nie może uczestniczyć w imprezach, uroczystościach
szkolnych (t.j., wycieczki, zabawy itp.)

4. Tymczasowe zawieszenie w zajęciach szkolnych (usunięcie ze szkoły na okres dwóch
kolejnych sobót szkolnych)

5. Wydalenie ucznia ze szkoły bez zwrotu kosztów
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