REGULAMIN
Branżowej Szkoły I stopnia w Buku
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy
umysłowej.
2. Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie edukacyjnym.
3. Punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji oraz racjonalnie i efektywnie
wykorzystanego przez nauczyciela czasu zajęć lekcyjnych.
4. Opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków podczas pobytu w szkole,
poszanowania godności, ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz
przemocy fizycznej i psychicznej.
5. Ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi
przejawami patologii społecznej.
6. Zapoznania się z obowiązującymi
wewnątrzszkolnymi).

w szkole przepisami

(dokumentami

7. Informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć.
8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy i zachowania oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
9. Swobody wrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie
narusza tym dobra innych.
10. Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, zasobów
księgozbioru i Internetowego Centrum Multimedialnego.
11. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w czasie zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
12. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole.
13. Zgłaszania wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły oraz innym nauczycielom swoich
wniosków i spostrzeżeń dotyczących spraw szkoły oraz uzyskiwania od nich
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
14. Powiadomienia o przyznanych mu nagrodach i karach.
15. Odwołania od kar określonych w statucie.
16. Bycia nieprzygotowanym do lekcji z powodu nieprzewidzianego wypadku
losowego.

Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać przepisów prawa, stosować się do obowiązujących w szkole zasad i
reguł postępowania.

2. Okazywać szacunek, pomoc i życzliwość nauczycielom, pracownikom szkoły i
innym uczniom.
3. Dbać o honor i dobre imię szkoły oraz godnie ją reprezentować w każdej sytuacji.
4. Nie używać obelżywych ani wulgarnych słów, nie poniżać się wzajemnie, nie
zaczepiać i nie wszczynać bójek.
5. Nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej.
6. Systematycznie uczęszczać na zajęcia, nie opuszczać ich bez ważnego powodu i nie
spóźniać się na nie.
7. Uczniowie są zobowiązani usprawiedliwić swoje nieobecności na zajęciach w
pierwszym dniu obecności w szkole lub na pierwszych zajęciach z wychowawcą.
8. Posiadać i prowadzić zeszyt korespondencji z aktualnymi wpisami i podpisami.
9. Nie przeszkadzać w lekcjach, być do nich przygotowanym, przynosić ze sobą
wymagane przez nauczycieli przybory szkolne i pomoce naukowe.
10. Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę.
11. Przychodzić do szkoły czysto i schludnie ubranym (bez ekstrawagancji: włosy,
makijaż, ubranie, wygląd ogólny).
Podczas uroczystości szkolnych lub innych wyznaczonych przez nauczycielawychowawcę wydarzeń – obowiązuje strój galowy (czarno-biały). Wygląd i strój
powinien być adekwatny do miejsca i sytuacji.
12. Dbać o porządek w szkole i jej otoczeniu, szanować mienie szkolne.
13. Wyrządzone szkody uczeń jest zobowiązany naprawić lub ponieść koszty
finansowe.
14. Na zajęcia, które odbywają się poza salami lekcyjnymi iść i wracać z nauczycielem
(dopuszcza się możliwość łączenia lekcji wychowania fizycznego – bez przerw oraz
możliwość skracania przerw międzylekcyjnych).
15. Uczniom nie wolno palić papierosów i e-papierosów, pić alkoholu, rozprowadzać,
używać i być pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły oraz podczas
innych zajęć organizowanych przez szkołę.
16. Uczniom zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.
17. Uczniom nie wolno samowolnie wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania
planowych zajęć oraz przerw między tymi zajęciami.
18. Uczniom zabrania się zapraszania obcych osób do szkoły.
19. Podczas zajęć nie wolno uczniom używać telefonów komórkowych oraz
jakiegokolwiek innego elektronicznego sprzętu rejestrująco-odtwarzającego.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych przez telefon
informacji oraz nie odpowiada za skradzione lub zniszczone telefony.
20. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć ocenę z praktycznej nauki zawodu na
oryginalnym druku szkolnym nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.

21. Uczniowie mają obowiązek prowadzić dzienniczek praktyk oraz udostępnić go do
kontroli kierownikowi szkolenia praktycznego i pracodawcy lub osobie
upoważnionej przez dyrektora szkoły w wyznaczonym przez niego terminie.
22. Uczeń, zwany pracownikiem młodocianym, nie może zmienić miejsca /zakładu
pracy/ odbywania praktyki zawodowej bez uprzedniego poinformowania o tym
fakcie na piśmie dyrektora szkoły oraz niezwłocznie dostarcza kierownikowi
szkolenia praktycznego nową umowę o pracę.

