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Załącznik nr 2.
do Statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

Regulamin Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana Pawła II
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.
Motto: Nie ma edukacji i wychowania bez wymagań; tych wymagań, które otwierają nowe
perspektywy, uczą, jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać
małe i wielkie cele.
Głównym celem niniejszego regulaminu jest:
- zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
- zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
- wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,
- rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych,
- kształtowanie nawyków systematyczności i sumiennej pracy,
- upowszechnienie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole i poza nią – w każdej
sytuacji,
- eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły.
Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów
regulaminu przez szkołę, jak również przez rodziców.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1.

Uczeń ma prawo do:

- poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny swych postępów w nauce,
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,
- poszanowania godności własnej, dobrego imienia oraz własności osobistej,
- bezpieczeństwa oraz ochrony przed przemocą i demoralizacją na terenie szkoły,
- rozwijania własnych zainteresowań w szkole,
- uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania stosowanych przez nauczyciela,
- sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu,
- poprawienia oceny,
- równomiernego obciążania sprawdzianami i kartkówkami,
- informacji o sprawdzianie lub kartkówce przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (w
ciągu jednego dnia nauki uczeń nie może być obciążony więcej niż jednym sprawdzianem lub
inną pisemną formą sprawdzania wiadomości – nie dotyczy dyktanda),
- uczestnictwa w konkursach i zabawach szkolnych,
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- wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu
Uczniowskiego i samorządów klasowych,
- wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu.
2.

Uczeń ma obowiązek:

- odrabiać prace domowe i starannie przygotowywać się do lekcji – uczniowie nieobecni na
zajęciach powinni uzupełnić materiał i przygotować się do lekcji,
- nosić ze sobą podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty oraz przybory szkolne,
- przynosić pisemne usprawiedliwienia nieobecności szkolnych lub zwolnienia z lekcji,
- dbać o mienie szkoły oraz pozostawiać po sobie uprzątnięte stanowisko pracy,
- pozdrawiać spotykane osoby na terenie szkoły,
- odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i
kolegów,
- wspierać osoby słabsze fizycznie,
- być skromnym w zachowaniu i wyglądzie,
- uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
3.

Uczniowi nie wolno:

- stosować przemocy fizycznej,
- działać na szkodę innych osób,
- przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
- używać wulgarnego słownictwa,
- wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,
- niszczyć mienia szkolnego,
- zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych,
- przynosić do szkoły:
o wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
o większych sum pieniędzy,
o gumy do żucia,
o przedmiotów niemających charakteru pomocy dydaktycznych (urządzenia
elektroniczne, piłki, zabawki) – nieprzestrzeganie tego zakazu grozi konfiskatą
przedmiotu; odbiór tylko w obecności rodzica,
- palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających,
rozprowadzać ich wśród uczniów,
- korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji.
NAGRODY I KARY
- Nagrody upominkowe i dyplomy za udział w konkursach szkolnych, przyznawane na
zakończenie konkursu lub na koniec roku szkolnego, oraz nagrody za wyniki w nauce i inne
osiągnięcia – na zakończenie roku szkolnego.
- Promowanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej.
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- Głównym celem zastosowania kary jest wykształcenie nawyku przestrzegania przepisów
niniejszego Regulaminu, dlatego dolegliwość w postaci kary ma głównie charakter
wychowawczy. Stąd też rodzaj kary zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Decyzję o
stopniu i rodzaju kary podejmuje nauczyciel w uzgodnieniu z wychowawcą, a w
szczególnych przypadkach po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną.
- Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku, na
wniosek dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej.
INNE POSTANOWIENIA
- Za zniszczenie sprzętu szkolnego i inne akty wandalizmu odpowiadają materialnie
rodzice/opiekunowie.
- Przekroczenie progu 50 proc. nieobecności na zajęciach z jakiegoś przedmiotu grozi
nieklasyfikowaniem.
- Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia pełnych danych dotyczących dziecka
(data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz numery telefonów kontaktowych).
O zmianie danych należy natychmiast powiadomić nauczyciela.
- Uczniowie mogą opuszczać szkołę w obecności rodzica/opiekuna lub samodzielnie, ale
tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.
- Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do punktualnego odbierania dzieci.

