Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) dbać o honor i tradycję szkoły;
3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły,
Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu
Uczniowskiego;
4) szanować przekonania i własność innych osób;
5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły;
6) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
8) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć;
9) przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej zgodnie z
planem zajęć;
10) przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia, uczeń
zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia;
11) systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać w nich aktywny
udział; odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z
absencji;
12) w czasie zajęć lekcyjnych powinien zachować należytą uwagę, nie
rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez
nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez
nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu
w czasie zajęć;
13) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających
z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala
gimnastyczna);
14) uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów
i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych;
15) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone
i schowane);
b) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być
używany
w trybie „milczy”;
c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione;
d) nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących korzystania z telefonów
skutkuje sankcjami przewidzianymi w katalogu kar;
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16) szanować mienie szkoły. Za zniszczenia odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów
przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są
osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy
lub koszty zakupu zniszczonego mienia;
17) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez
klasowych i przerw;
18) uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie
szkoły poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych mają obowiązek
pozostawać
w świetlicy szkolnej bądź czytelni.
Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę
rodziców.
Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później
jednak, niż do 1 tygodnia, przedstawić pisemne usprawiedliwienie
nieobecności na zajęciach w formie oświadczenia rodzica o uzasadnionej
przyczynie nieobecności ucznia. Po tym terminie nieobecności będą uznane
za nieusprawiedliwione.
Każdy uczeń powinien być ubrany w strój szkolny podczas:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
2) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji;
3) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca
klasy bądź Rada Pedagogiczna.
Uczeń powinien być ubrany schludnie, przy zachowaniu następujących
ustaleń:
1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar:
a) zakaz farbowania włosów oraz makijażu z wyjątkiem imprez tj.
zabawa andrzejkowa, bal noworoczny itp.;
b) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia
ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich, wiszących
kolczyków, ostrych bransolet;
Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki.

