załącznik nr 7
do protokołu RP z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała nr 34/2015/2016
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Siedlcach
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada
Pedagogiczna postanawia:
§ 1. Zatwierdzić projekt zmian w Statucie Szkoły przedstawiony przez Dyrektora
Szkoły stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr 34/2015/2016
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach
z dnia 21 marca 2016 r.

Zmiany

do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach

VII. Prawa i obowiązki uczniów:
1. Uczeń ma prawo do:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Ochrony swoich praw gwarantowanych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz do wiedzy
o prawach, środkach i procedurach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich
praw w Zespole Szkół.
Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu Szkół,
a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych.
Poszanowania godności i zapewnienia bezpieczeństwa , w tym ochrony przed przemocą
fizyczną, psychiczną i innymi przejawami patologii społecznych.
Nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
Zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami.
Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym.
Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce.
Informacji dotyczącej zasad oceniania oraz umotywowanej oceny swoich osiągnięć
i postępów.
Pomocy w nauce:
a. wsparcia nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnegow uzgodnionym terminie- sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności
b. ze strony kolegów(pomoc koleżeńską organizują samorządy klasowe wraz
z wychowawca klasy).
c. dodatkowej pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy ponadprogramowej
Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i z poradnictwa zawodowego
Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnej z odrębnymi przepisami.
Ochrony przed poniżającymi traktowaniem i karaniem.
Korzystania z pomieszczeń szkolnych, księgozbioru biblioteki, sprzętu, środków
dydaktycznych.
Uczestnictwa w życiu(wpływania na życie) Zespołu Szkół poprzez działalność
samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Zespole Szkół.
Wyboru nauczyciela/nauczycieli pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Występowania do Rzecznika Praw Ucznia.
Korzystania z Internetu w szkole na następujących warunkach:
a. korzystanie przez uczniów z Internetu oraz gier komputerowych w szkole dozwolone jest
wyłącznie w takim zakresie, jaki wynika z celów dydaktycznych zajęć edukacyjnych lub
innych zajęć szkolnych oraz wyłącznie za zgoda nauczyciela i może być monitorowane,
b. podczas zajęć edukacyjnych lub innych zajęć szkolnych praca ucznia w Internecie
odbywa się za zgodą i pod kontrolą nauczyciela lub innej osoby sprawującej opiekę,
c. uczniów obowiązuje zakaz samowolnego instalowania bądź kopiowania jakiegokolwiek
oprogramowania z użyciem szkolnego sprzętu komputerowego oraz korzystania
z własnych nośników danych stosowanych w sprzęcie komputerowym.

19) Odwołania się od decyzji wychowawcy, nauczycieli, Rady Pedagogicznej i Dyrektora
szkoły na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
2. Uczeń

ma obowiązek :

1) Systematycznie wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych
programem nauczania, korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł zalecanych przez
nauczyciela przy realizacji programu.
2) Samodzielnie docierać do różnych źródeł informacji, pogłębiać wiedzę i doskonalić
umiejętności w ramach samokształcenia.
3) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, systematycznie powtarzać i utrwalać materiał
programowy oraz samodzielnie i terminowo przygotowywać prace domowe.
4) Brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę służących wzbogacaniu wiedzy
i umiejętności oraz rozwijaniu osobowości uczniów (spektakle teatralne, projekcje filmowe,
koncerty, wystawy, spotkania z przedstawicielami życia społecznego i kulturalnego, praca na
rzecz szkoły i środowiska itp.).
5) Znać przepisy prawa wewnątrzszkolnego oraz procedury zdawania egzaminu maturalnego
i zawodowego.
6) W przypadkach powstania zaległości na skutek nieobecności terminowo i sumiennie
je uzupełnić, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
7) Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
8) Przychodzić do szkoły punktualnie, a podczas zajęć przewidzianych planem lekcji nie
opuszczać terenu szkoły bez zgody nauczyciela
9) Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych:
a. systematycznie usprawiedliwiać swoje nieobecności w formie pisemnej z podaniem
przyczyny opuszczonych zajęć oraz podpisem rodzica bądź opiekuna lub pieczęcią
i podpisem lekarza. Usprawiedliwienie musi być dostarczone w terminie siedmiu dni po
powrocie do Zespołu Szkół. Jeśli uczeń w wyznaczonym terminie nie usprawiedliwi
nieobecności, wychowawca traktuje dane nieobecności jako nieusprawiedliwione,
b. uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się sami, ale mają obowiązek przedstawienia
dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności, np. zaświadczenie lekarskie lub
pismo wystawione przez odpowiednie instytucje.
c. choroba ucznia trwająca dłużej niż trzy dni musi być potwierdzona zwolnieniem
lekarskim, uczeń może być zwolniony przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego w
danej klasie z jednej lub kilku godzin lekcyjnych tylko na pisemną prośbę
rodziców/opiekunów. Prośba musi zawierać uzasadnienie i stwierdzenie, że
rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu Zespołu Szkół przez
ucznia. Uczeń może być zwolniony również na pisemną prośbę pielęgniarki szkolnej,
pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, a także na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół
lub wicedyrektora. Nauczyciel może zwolnić ucznia tylko za zgodą nauczyciela
przedmiotu, z którego uczeń musi być zwolniony,
d. zobowiązuje się rodziców do poinformowania wychowawcę klasy o nieobecności
dziecka trwającej dłużej niż pięć dni z innych przyczyn niż określone wyżej.
10) Szanować symbole szkoły.
11) Uczestniczyć w obchodach świąt państwowych i szkolnych zgodnie z zarządzeniami dyrektora
szkoły.
12) Godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości, imprez naukowych, kulturalnych,
sportowych i innych (w tym wycieczek szkolnych) organizowanych na terenie szkoły lub poza
nią.
13) Szanować mienie szkoły: dbać o estetykę i utrzymanie czystości pomieszczeń szkolnych
14) Zachowywać się kulturalnie i taktownie w stosunku do wszystkich pracowników szkoły oraz
do koleżanek i kolegów. Dbać o kulturę języka, a swoim zachowaniem przyczyniać się do
wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych
15) Dbać o własne zdrowie, w tym:

a. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania e-papierosów, picia
alkoholu, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie Zespołu Szkół oraz na zajęciach
organizowanych przez szkołę. Zakaz dotyczy również posiadania na terenie szkoły oraz
na zajęciach organizowanych przez szkołę ww. używek.
b. przestrzegać zakazu używania i posiadania narkotyków oraz środków psychoaktywnych
na terenie szkoły i podczas imprez szkolnych
16) W czasie pobytu w szkole – zachowywania się w sposób nie zagrażający zdrowiu własnemu
i zdrowiu innych.
17) Zmiany obuwia i okrycia wierzchniego w szatni szkolnej (rodzaj obuwia określa Rada
Pedagogiczna).
18) Noszenia czystego i schludnego stroju oraz identyfikatora i legitymacji szkolnej.
19) Wprowadza się zakaz:
a. używania w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych telefonów komórkowych,
aparatów fotograficznych, dyktafonów, i innych aparatów utrwalających dźwięk i obraz.
W przypadku nieprzestrzegania zakazu nauczyciel wskazuje uczniowi miejsce odłożenia
ww. sprzętu lub przyjmuje do depozytu. O zaistniałym incydencie nauczyciel informuje
wychowawcę klasy. Nagminne łamanie zakazu może spowodować obniżenie oceny
zachowania.
b. sprzęt wymieniony w literze a. może być wykorzystany jako narzędzie dydaktyczne
wyłącznie za zgodą nauczyciela
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