STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
ELEKTRYCZNYCH
W KIELCACH
Vademecum rodzica

Uczeń zgodnie z regulaminem szkoły ogólnodostępnej dla młodzieży ma obowiązek
przebywania na terenie szkoły podczas przerw. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów
opuszczających teren szkoły. Przerwy krótkie służą wyłącznie przemieszczaniu się do sal
lekcyjnych, wyjście z budynku możliwe jest podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej.
1.

2. W sytuacjach uniemożliwiających zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny Dyrektor
Szkoły może czasowo zakazać wychodzenia z budynku szkolnego podczas przerw.
3. W budynku szkoły funkcjonuje elektroniczny System Karta Szkolna, rejestrujący wejścia
i wyjścia uczniów oraz pracowników szkoły, określony osobnym regulaminem. Karta szkolna jest
wydawana konkretnej osobie i nie może być udostępniana innym osobom.
4. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów wszystkich
typów szkół Zespołu Szkół Elektrycznych.
5. Wybory do Rady Rodziców powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
Dotychczasowe organy będące reprezentacją uczniów szkoły wykonują zadania Rady Rodziców do
czasu wyboru nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października każdego roku.
6. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych , wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy.
7. Nauka religii i etyki:
a) uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów lub
życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii lub etyki,
b) życzenie jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,
c) oświadczenie składa się wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły.
Nauka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie:
a) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice lub prawni
opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału
ucznia w zajęciach,
b) uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi Dyrektorowi Szkoły w
formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach,
8. Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Dziennik elektroniczny
umożliwia uczniom i rodzicom (opiekunom) monitorowanie postępów edukacyjnych oraz kontakt
rodziców (opiekunów) z nauczycielami. Podobną funkcję pełni szkolna poczta elektroniczna, do
korzystania z której uczeń i rodzic (opiekun) jest zobowiązany.
9. Uczeń, który nie odbył praktyki zawodowej lub nie uzyskał z niej oceny pozytywnej nie otrzymuje
promocji do następnej klasy.

10. Uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych ma prawo do:
a) korzystania na lekcji za zgodą nauczyciela z urządzeń elektronicznych w celach
dydaktycznych.
b) Uczeń ma prawo za zgodą Dyrektora szkoły do zwolnienia z zajęć informatyki,
wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w
tych zajęciach wydanych przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
c) Uczeń z wadą słuchu , z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
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ma prawo za zgodą Dyrektora szkoły do zwolnienia z nauki drugiego języka
nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców (uczeń
niepełnoletni) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego
języka.
11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół
Elektrycznych, a zwłaszcza dotyczących:
d) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
niedopełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poprzez niespełnienie obowiązku
szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego
miesiąca na co najmniej 50% godzin zajęć obowiązkowych),
e) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
- uczniowi, który w jakikolwiek sposób narusza godność osobistą drugiej osoby (np. stosuje
przemoc psychiczną, agresję słowną i fizyczną, publiczne ośmieszanie i tym podobne
działania oraz dokonuje przywłaszczenia lub zniszczenia jego rzeczy osobistych), udziela
się upomnienia lub innej kary w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły stosownie do wagi
popełnionego czynu;
- uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej osobie,
- jeżeli uczeń dokona wykroczenia wobec nauczyciela, który podlega ochronie jako
funkcjonariusz publiczny, stosuje się odpowiednie kary zgodnie z Kodeksem Karnym (Roz.
29 art. 222-226) z późniejszymi zmianami, art.63 ustawy z dnia 26stycznia 1982
(Dz.U.1982 nr3, poz.2215), ustawą z dnia 6 czerwca 1997r.( Dz.U.1997, nr88, poz. 533 z
późniejszymi zmianami)
-przestępstwa dokonane przy pomocy urządzeń elektronicznych, w sieci Internet lub za jej pomocą
są ścigane prawem. Należą do nich m.in. nagrywanie i rozpowszechnianie wizerunków nauczycieli,
pracowników szkoły i innych uczniów , podszywanie się pod właścicieli kont internetowych,
spamowanie, hejtowanie, ośmieszanie i inne przejawy cyberprzemocy, w tym naruszanie godności
osobistej innych osób za pośrednictwem mediów społecznościowych
f) odpowiedzialności za własne zdrowie, życie i higienę oraz rozwój:
- uczeń korzysta z toalety zgodnie z przeznaczeniem,
 w przypadku palenia przez ucznia tytoniu, używania papierosów
elektronicznych na terenie szkoły nauczyciel będący świadkiem wydarzenia
informuje o nim wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia wobec
klasy i powiadamia pedagoga szkolnego,
 uczniowie na terenie szkoły przebywają w obuwiu zmiennym na jasnej
podeszwie, odzież wierzchnią pozostawiają w wyznaczonej szatni;
g) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz jej nienaganny wizerunek w
środowisku lokalnym,
h) troski o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz naprawę wyrządzonych szkód,
w tym spowodowanych paleniem papierosów i e-papierosów w budynku i na terenie
szkoły lub noszenia nieodpowiedniego obuwia, w sposób uzgodniony z Dyrektorem
Szkoły.
i) realizacji bieżących zarządzeń dyrekcji szkoły, wychowawców oraz uchwał Rady
Pedagogicznej,
j) przekazywania rodzicom informacji podanych przez wychowawcę lub Dyrektora
a dotyczących życia klasy i szkoły,
k) nieużywania na zajęciach lekcyjnych telefonów komórkowych, dyktafonów, kamer,
aparatów cyfrowych oraz innych urządzeń elektronicznych (zasada nie dotyczy
sytuacji, gdy nauczyciel wyraził zgodę na korzystanie z wyżej wymienionych
urządzeń):
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 w przypadku złamania zakazu uczeń zobowiązany jest do odłożenia urządzenia,
którym się posługiwał na lekcji na biurko do czasu zakończenia zajęć,
l) noszenia ubioru zgodnego z przyjętymi normami społecznymi (brak głębokich
dekoltów, za krótkich bluzek, spódnic/ sukienek, krótkich spodenek przed kolana,
koszulek na ramiączkach, kontrowersyjnych treści i symboli) oraz dbania o wygląd,
czystość i estetykę ubioru ze szczególnym uwzględnieniem uroczystości szkolnych,
na których obowiązuje strój galowy,
m) korzystania ze szkolnej poczty elektronicznej oraz cyfrowej platformy szkolnej , na
których zdjęcia profilowe muszą być zgodne z normą i obyczajem obowiązującymi
w przestrzeni szkolnej.
n) posiadania i okazywania na każde żądanie nauczyciela lub pracownika szkoły
ważnej legitymacji uczniowskiej.
12. Nagrody dla uczniów są przyznawane przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę
Rodziców, kierownika kształcenia praktycznego, kierownika internatu na wniosek:
a) wychowawcy klasowego,
b) nauczyciela przedmiotu,
c) opiekunów organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań,
d) Samorządu Uczniowskiego.
13. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie norm zawartych w Statucie Szkoły w
formie:
a) upomnienia ustnego wychowawcy klasy z wpisem do dziennika,
b) pisemnej nagany wychowawcy klasy,
c) upomnienia ustnego Dyrektora Szkoły,
d) pisemnej nagany Dyrektora Szkoły odnotowanej w aktach osobowych ucznia wraz z
obniżeniem oceny zachowania,
e) Nagana Dyrektora Szkoły wiąże się z zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz lub do korzystania z
niektórych form opieki socjalnej,
f) zawieszenia ucznia w jego prawach w przypadku rażącego
naruszenia norm
społecznych i ze względu na bezpieczeństwo innych uczniów,
g) przeniesienia do równoległej klasy w szkole (jeśli istnieje taka możliwość),
h) skreślenia z listy uczniów szkoły.
14. W stosowaniu kary powinna być przestrzegana gradacja (od gradacji kar można odstąpić
w sytuacjach szczególnych, stanowiących poważne wykroczenie).
15. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń
uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, wychowawcy lub Rady
Pedagogicznej.
16. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od
daty poinformowania o nałożonej karze do:
a) Dyrektora Szkoły od kary nałożonej przez wychowawcę klasy,
b) Rady Pedagogicznej od kary nałożonej przez Dyrektora Szkoły.
Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w terminie nie dłuższym
niż 30 dni.
17. Skreślenie z listy może nastąpić w przypadku m.in.:
a) braku zgody Rady Pedagogicznej na dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego,
jeśli uczeń nie był klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych,
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b) niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie na zaliczenie przedmiotu mimo
uzyskania zgody na egzamin klasyfikacyjny,
c) kradzieży lub niszczenia mienia szkoły lub osób,
d) używania, posiadania, dystrybucji lub udzielania pomocy w dystrybucji
narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły,
e) przebywania na terenie szkoły po spożyciu alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub
innych substancji psychoaktywnych,
f) agresywnego zachowania wobec kolegów – szczególnie klas pierwszych,
g) nienaprawienia wyrządzonej szkody materialnej,
h) niespełnienia obowiązku szkolnego,
i) nagminnym naruszeniem obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły,
j) popełnieniem przez ucznia przestępstw i skazanie prawomocnym wyrokiem,
k) wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne innych oraz
funkcjonowanie społeczności szkolnej, w tym naruszenia godności osobistej i
cielesnej innych osób;
l) innych rażących przypadków naruszania Statutu Szkoły oraz norm społecznych.
18. Odwołanie od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy.
Uczeń lub rodzic może w ciągu 14 dni wnieść odwołanie od decyzji Dyrektora do Kuratora
Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. Dyrektor może wykonać decyzję o usunięciu ucznia
dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie. W przypadku wniesienia odwołania
wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instancję odwoławczą.
Jeśli jednak decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od
odwołania. Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne
ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia szkoły przed ciężkimi
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
19. Sytuacje oceniania
1). Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2). Nauczyciele dokumentują wewnątrzszkolne ocenianie wpisami w dzienniku elektronicznym lub
w szczególnych sytuacjach, na podstawie decyzji dyrektora, w formie papierowej. Ustalone dla
ucznia oceny śródroczne i roczne oraz oceny zachowania ucznia wpisuje się do dziennika
elektronicznego w terminie ustalonym w szkolnym kalendarzu roku szkolnego. Dostęp do
dziennika elektronicznego jest bezpłatny, daje możliwość bieżącej informacji o postępach
edukacyjnych ucznia, ale nie zwalnia rodziców od obowiązku uczestniczenia w wywiadówkach,
których termin ustala dyrektor.
3). W przypadku klas programowo najwyższych ocena śródroczna z przedmiotów zawodowych
staje się oceną roczną.
4). Ocena roczna uwzględnia wszystkie oceny uzyskane w ciągu całego roku szkolnego i nie jest
średnią arytmetyczną ani ważoną. Średnia ocen i ocena śródroczna ma charakter informacyjny i nie
decyduje o ocenie końcoworocznej.
5). Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność
udziału ucznia w zajęciach orz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
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6). Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% zajęć z danego przedmiotu (łącznie usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych), może to stanowić podstawę do nieklasyfikowania go z tego przedmiotu
(decyzję o nieklasyfikowaniu podejmuje nauczyciel, po uwzględnieniu m.in. treści programowych,
z których uczeń uzyskał pozytywne oceny),
7). Uczeń, który chce ubiegać się o ocenę wyższą od proponowanej przez
nauczyciela ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny rocznej zaproponowanej przez
nauczyciela, jeżeli:
- otrzymał przynajmniej jedną ocenę pozytywną z ważnego zakresu materiału w każdym semestrze,
- w roku szkolnym przystąpił do wszystkich sprawdzianów wiedzy i uzupełnił zaległości związane
z zaliczeniem pozostałych form jej egzekwowania ,
- ma wysoką frekwencję na zajęciach,
Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny końcoworocznej na pierwszej lekcji po dokonaniu wpisu oceny
proponowanej przez nauczyciela. Warunki i tryb poprawy ustala nauczyciel.
8). W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej z ważnego zakresu programu,
nauczyciel ma prawo w ciągu dwóch tygodni wyznaczyć uczniowi dodatkowy sprawdzian
wiadomości z tego zakresu podlegający ocenie,
9). W odniesieniu do odpowiedzi wynikającej z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlega nie sam
fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanej tą drogą wiedzy,
10). Uczeń, który uzyskał śródroczną
ocenę niedostateczną zobowiązany jest w trybie
wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia określonych treści programowych,
11). Na miesiąc przed klasyfikacją roczną wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania
rodzica (opiekuna) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na zebraniu z rodzicami
lub za pomocą odpowiedniej adnotacji w dzienniku elektronicznym i szkolnej poczty mailowej.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych pomocą psychologicznopedagogiczną oraz posiadających opinię lekarza, nauczyciele przy wystawianiu oceny biorą pod
uwagę m.in. indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne ucznia, frekwencję
na zajęciach, wkład pracy oraz stosunek do przedmiotu. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami
specjalistycznymi podlegają tym samym prawom i obowiązkom co pozostali uczniowie.
12). Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania (uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny, na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców lub prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny);
20. Egzamin poprawkowy:
a) uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy .
b) w przypadku, gdy roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu
poprawkowego jest niedostateczna i została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie
mają prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w terminie do 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (zgłaszający zastrzeżenia musi wskazać
przepis prawa, który został naruszony przez nauczyciela w procesie klasyfikowania).
c) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę.
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d) Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do
klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej.
Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria: frekwencja
na zajęciach przedmiotowych oraz nielekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
przedmiotu oraz egzaminów poprawkowych.
21. Kryteria oceny sprawdzianów teoretycznych:
poniżej 30% maksymalnej liczby punktów – ocena: niedostateczny
30 – 49% maksymalnej liczby punktów – ocena: dopuszczający
50 – 74% maksymalnej liczby punktów – ocena: dostateczny
75 - 89% maksymalnej liczby punktów - ocena : dobry
90 - 99% maksymalnej liczby punktów - ocena : bardzo dobry
100 % maksymalnej liczby punktów - ocena : celujący
22. Sprawdzone i ocenione prace na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna daje się do wglądu na
terenie szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od
oddania pracy.
23. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminów
klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły w ustalonym przez
nauczyciela terminie.
24. Uczeń naszej szkoły:
a) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły rozwijając swoje zdolności i umiejętności,
sumiennie i terminowo wypełniając przydzielone zadania,
b) dba o kulturę języka (nie używa wulgaryzmów, stosuje formy grzecznościowe
w relacjach uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-pracownik szkoły) w szkole i
poza nią,także w mediach społecznościowych oraz zawsze przestrzega zasad kultury
w kontaktach międzyludzkich.
c) dba o wygląd, estetykę, czystość i stosowność stroju na terenie szkoły zgodnie ze
społecznymi normami i oczekiwaniami (obowiązkowy strój galowy na
uroczystościach szkolnych, egzaminach),
d) nie promuje poprzez swój ubiór oraz zachowanie: nienawiści, wulgaryzmów w
różnych językach, substancji psychoaktywnych i innych symboli i treści uważanych
powszechnie za niepożądane i niezgodne z przyjętymi normami oraz karane
prawem, zarówno w środowisku szkolnym jak i przestrzeni publicznej i medialnej.
e) informuje rodziców o terminie spotkań z wychowawcą,
f) inicjuje działania społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
g) nie kłamie, nie oszukuje (podrabianie podpisów, zwolnień),
h) nie korzysta na zajęciach lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu
fotograficznego oraz innego urządzenia elektronicznego,
i) nie pali papierosów, nie używa papierosów elektronicznych,
j) nie stosuje używek (alkohol, narkotyki, dopalacze, niedozwolone substancje
psychoaktywne),
k) nie wchodzi w konflikt z prawem,
l) nie wymusza siłą lub groźbą cudzej własności,
m) nie zaśmieca, nie pluje,
n) nie znęca się psychicznie lub fizycznie nad kolegami (nie przezywa, nie zastrasza,
nie poniża, nie przedrzeźnia),
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o) przestrzega regulaminów i zasad bezpiecznego funkcjonowania w szkole i poza nią.
p) reaguje na dziejące się zło i przejawy niewłaściwego postępowania innych,
q) reprezentuje klasę na forum szkoły lub szkołę na forum środowiska w olimpiadach,
konkursach, zawodach, turniejach itp.,
r) sposobem bycia nie narusza godności innych, cechuje go wysoka kultura osobista,
kultura zachowania wobec kolegów i osób starszych,
s) nie spóźnia się, systematycznie i starannie przygotowuje się do lekcji (posiada
przybory szkolne, podręczniki, zeszyty i strój sportowy),
t) szanuje mienie szkolne i prywatne,
u) uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę lub klasę (jest obecny na
rajdach, rozgrywkach sportowych, wycieczkach, wyjściach do teatru i kina itp.),
v) udziela pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym (pomaga w przezwyciężaniu
trudności w nauce, funkcjonowaniu w klasie, szkole),
w) wypełnia obowiązki dyżurnego,
x) zachowanie ucznia jest dobrym przykładem dla innych (jest uczynny, taktowny,
samokrytyczny, panuje nad swoimi emocjami i zachowaniami),
y) zawsze zmienia obuwie tenisówki, halówki itp. na miękkiej jasnej gumowej
podeszwie i zostawia okrycie wierzchnie w szatni,
z) żyje w zgodzie z przyrodą, środowiskiem naturalnym (dba o ład i estetykę
otoczenia).
25. Wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania jeżeli uczeń wykonywał prace społecznoużyteczne na rzecz szkoły (poza zajęciami lekcyjnymi i w miarę potrzeb)
oraz wykazywał się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły i reprezentowaniem jej na
zewnątrz.
26. Kryteria ocen zachowania:
Wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 21 z w/w warunków, w tym
koniecznie warunki zawarte w podpunktach a-f oraz opuścił nie więcej niż 5 godzin zajęć
lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
Bardzo dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 19 z w/w warunków, w
tym koniecznie warunki zawarte w podpunktach a-f oraz nie opuścił więcej niż 10 godzin bez
usprawiedliwienia i nie ma więcej niż 5 spóźnień w semestrze .
Dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 17 z w/w warunków, w tym
koniecznie warunki zawarte w podpunktach a-f oraz nie opuścił więcej niż 20 godzin bez
usprawiedliwienia.
Poprawne zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 13 z w/w warunków, w tym
koniecznie warunki zawarte w podpunktach a-f oraz nie opuścił więcej niż 35 godzin bez
usprawiedliwienia.
Nieodpowiednie zachowanie otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 6 z w/w warunków,
w tym koniecznie warunki zawarte w podpunktach a-c oraz nie opuścił więcej niż 50 godzin bez
usprawiedliwienia.
Naganne zachowanie - poniżej wymogów określonych oceną nieodpowiednią.
27. Zasady usprawiedliwiania godzin:
a) każdy uczeń ma obowiązek
usprawiedliwień i zwolnień,

posiadać
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na

wniosek

wychowawcy zeszyt

b) usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice w formie elektronicznej
określonej przez wychowawcę ze szczególnym uwzględnieniem modułu
usprawiedliwień w dzienniku lub w wersji pisemnej, obowiązkowo z podaniem
konkretnej przyczyny w zeszycie usprawiedliwień (usprawiedliwienia wystawione
przez lekarza podpisują rodzice) lub uczeń pełnoletni.
c) Oświadczenie ucznia podlega ocenie wychowawcy co do okoliczności podanych
jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej dokonuje nauczyciel zgodnie ze
Statutem Szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość
sytuacji ucznia.
d) nieobecności usprawiedliwia wychowawca klasy w terminie do 7 dni po powrocie
ucznia do szkoły (w przypadku nieobecności wychowawcy termin ulega
przesunięciu po wyznaczonym terminie nieobecność ucznia pozostaje
nieusprawiedliwiona),
e) zwolnienia z lekcji lub przerw dokonuje wychowawca klasy (a w razie jego
nieobecności wyłącznie Dyrektor dyżurujący) tylko na pisemną prośbę rodziców
(opiekunów prawnych) lub ucznia pełnoletniego odnotowaną w zeszycie
usprawiedliwień z podaniem przyczyny - w wyjątkowych sytuacjach (np.
niedyspozycja zdrowotna) o zwolnieniu decyduje Dyrektor lub pielęgniarka.
28. Tryb odwołania się od oceny zachowania:
a) Uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie prawni mogą w terminie do 2 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do
Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny
(zgłaszający zastrzeżenia musi wskazać przepis prawa, który został naruszony przez
nauczyciela w procesie klasyfikowania oceny zachowania),
29. Uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani ze Statutem Szkoły. Nikt nie może
powoływać się na jego nieznajomość.
30. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek monitorowania postępów dziecka, korzystając
regularnie z dziennika elektronicznego oraz ze szkolnej poczty elektronicznej. Nie zwalnia ich to z
uczestniczenia w zebraniach klasowych.
31. Ze względu na konieczność przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o
wynikach nauczania i zachowania uczniów, rodzice (opiekunowie prawni) powinni być obecni na
spotkaniach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W sytuacjach wyjątkowych wychowawca ma
prawo ustalić dodatkowy termin spotkania. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy nie uczestniczą
w zebraniach klasowych i nie utrzymują kontaktu z wychowawcą klasy oraz nauczycielami
prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiającymi uczniowi trudności oraz rodzice (opiekunowie
prawni), którzy nie wykorzystali możliwości zalogowania się na konto szkoły (dziennik
elektroniczny) nie mogą w żadnym wypadku, w tym odwołując się od oceny, powoływać się na
brak informacji o postępach dziecka w nauce oraz przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych .
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