Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem szkoły i ścisłego

przestrzegania jego postanowień, których stosowanie ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków i postaw oraz
wychowanie młodzieży na wartościowych obywateli naszego społeczeństwa.

§ 1.

Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz wybranych dobrowolnie zajęciach pozalekcyjnych, przy czym nie może być usunięty
z zajęć lekcyjnych bez zapewnienia mu opieki;

3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

4. Ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;

5. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;

6. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie
narusza tym dobra innych osób;

7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8. Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

10. Pomocy w przypadku trudności w nauce;

11. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego;
12. Korzystania z pomocy medycznej;

13. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń
szkolnych;

14. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, zwłaszcza
w Samorządzie Uczniowskim i Radzie Szkoły;

a. Bierne prawo wyborcze, tzn. kandydowania do Samorządu Uczniowskiego i Rady Szkoły nie przysługuje uczniom, którzy otrzymali
najniższą ocenę za zachowanie;

15. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach;

16. Rozsądnego obciążenia pracami pisemnymi sprawdzającymi jego wiedzę; każda co najmniej godzinna forma: praca klasowa lub sprawdzian
będą zapowiedziane na 7 dni wcześniej, a informacja o tym wpisana do dziennika lekcyjnego; w tygodniu nie będzie więcej niż 3, natomiast
w tym samym dniu może być tylko jedna tego typu praca pisemna; ww. zasady nie obowiązują przy formie pisemnej sprawdzania wiedzy
i umiejętności z trzech ostatnich lekcji;

17. Odwołania się od oceny semestralnej lub końcoworocznej (szczegółowe przepisy znajdują się w wewnątrzszkolnym systemie oceniania).

§ 2.

I. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
1. Przestrzega zasad zawartych w regulaminie szkoły;

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

3. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4. Podporządkowuje się poleceniom Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

5. Jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, nie spożywa napojów alkoholowych, narkotyków, nie pali tytoniu;
6. Dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

7. Jest zobowiązany do bezwzględnego naprawienia wyrządzonej szkody materialnej, nawet gdy powstała ona w sposób przypadkowy. Całkowity
koszt szkody wyrządzonej przez ucznia pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. W indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły
może podjąć decyzję o wykonaniu przez ucznia określonej pracy na terenie szkoły jako zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę.

8. Systematycznie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe i rzetelnie wykorzystuje czas poświęcony na naukę;
9. Posiada ważną legitymację szkolną i aktualny plan lekcji;

10. Nie opuszcza terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw; uczniowie przebywający na terenie szkoły a nie mający zajęć
lekcyjnych zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej;

11. Punktualnie stawia się na zajęcia lekcyjne.

II. Pozostałe ważne postanowienia regulaminu:
1. Teren gimnazjum jest zamknięty. Uczniowie nie będą wpuszczani do szkoły bez identyfikatora lub ważnej legitymacji szkolnej.
2. Określa się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych:

a. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo i obowiązek usprawiedliwić w formie pisemnej nieobecność ucznia z powodu choroby lub innej
szczególnie ważnej przyczyny.

b. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie szkoły i usprawiedliwienie nieobecności ucznia z powodu choroby najpóźniej w trzecim dniu
nieobecności. Nie będą uznawane usprawiedliwienia dostarczane później niż 5 dni od powrotu do szkoły.

c. Nie będą uznawane usprawiedliwienia rodziców za nieobecności uczniów spowodowane wagarami lub ucieczkami ze szkoły.

d. Rodzice mogą zwolnić ucznia z części zajęć wyłącznie osobiście u wychowawcy (lub w przypadku jego nieobecności u dyrektora,
wicedyrektora lub w sekretariacie gimnazjum).

3. Ucznia obowiązuje schludny, przyzwoity i kompletny strój, odpowiedni do szkoły.
4. Uczeń gimnazjum:

a. Zachowuje się kulturalnie, używa grzecznościowych zwrotów w stosunku do dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi
i administracji oraz swoich kolegów i koleżanek;

b. Nie używa wulgarnego słownictwa;
c. Nie przywłaszcza cudzego mienia;

d. Nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych.

5. Uczniowi gimnazjum zabrania się:

a. Przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu; przedmioty takie będą przez szkołę konfiskowane.
b. Umyślnego dewastowania mienia szkoły;

c. Używania, posiadania i rozprowadzania środków odurzających, alkoholu, papierosów itp.

d. Noszenia biżuterii zwracającej uwagę, w szczególności noszenia kolczyków przez chłopców;
e. Żucia gumy na lekcjach;

f. Farbowania włosów i malowania się w sposób zwracający uwagę;
g. Biegania po korytarzach i prowadzenia niebezpiecznych zabaw.

6. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów, biżuterii itp. W przypadku ich zaginięcia szkoła nie ponosi

odpowiedzialności materialnej; Szczegółowe zasady pozostawiania cenniejszych przedmiotów podczas zajęć wychowania fizycznego określa
regulamin sali gimnastycznej.

7. Uczniowie w czasie przerw zobowiązani są przebywania na boisku szkolnym, w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych
przebywają na korytarzach szkolnych.

§ 3.

Nagrody
1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a. Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
b. Wzorową postawę;

c. Wybitne osiągnięcia;
d. Dzielność i odwagę.

2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, opiekunów kół i zespołów zainteresowań, Samorządu Uczniowskiego,
Rady Szkoły lub innych organizacji działających w szkole; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a. Pochwała wychowawcy i opiekuna;

b. Pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
c. Dyplom uznania, list pochwalny dla rodziców;
d. Nagrody rzeczowe.

4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

6. Nagrody finansowane są ze środków specjalnych szkoły, środków gromadzonych przez Radę Szkoły lub innych źródeł.

7. Szczególne osiągnięcia uzyskane w wypełnianiu funkcji w organizacji uczniowskiej, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach
sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Szczegółowe zasady zamieszczone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Nagrody, o których mowa w ust. 3 c. i d. oraz ust. 4 mogą być przyznane wyłącznie uczniom posiadającym najwyższe oceny z zachowania.

§ 4.

Kary
1. Uczeń gimnazjum może otrzymać karę za:

a. Permanentne naruszanie postanowień statutu i regulaminu szkoły, a w szczególności za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia;
b. Wandalizm;

c. Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;
d. Dokonywanie kradzieży;

e. Stosowanie przemocy wobec innych;
f. Demoralizowanie innych uczniów;
g. Wchodzenie w kolizję z prawem;

h. Przynoszenie przedmiotów niebezpiecznych (np. noże i inne ostre narzędzia, środki pirotechniczne, pojemniki z gazem);
i. Używanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających, alkoholu, papierosów itp.
j. Wulgarne, aroganckie zachowanie.

2. Uczeń może być ukarany:

a. Upomnieniem wychowawcy wobec zespołu klasowego;

b. Pozbawieniem przez wychowawcę funkcji pełnionych w klasie;
c. Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec klasy;

d. Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na ogólnym apelu;
e. Pozbawieniem funkcji pełnionych w Gimnazjum;

f. Zakazem udziału w wycieczkach i imprezach szkolnych, zawodach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych - z wyjątkiem
obowiązkowych wycieczek edukacyjnych;

g. Zawieszeniem na określony czas prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
h. Przeniesieniem do klasy równoległej.

3. Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku szczególnie rażącego naruszenia przez niego
szkolnych obowiązków:

a. Udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa;

b. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub środków
odurzających;

c. Zachowanie się ucznia w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, podczas gdy zastosowane
środki zaradcze nie przynoszą żadnych efektów.

4. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym
przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.

5. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.

6. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych
w trybie natychmiastowym.

7. O zastosowaniu wobec ucznia kary wychowawca pisemnie powiadamia rodziców ucznia.

8. Uczeń ma prawo odwołać się od kary w terminie 1 tygodnia do dyrektora gimnazjum, którego decyzja jest ostateczna.

