Obowiązki i prawa ucznia (§ 37 i § 36 Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie)

Obowiązki ucznia

Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza
obowiązek:
1 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły;
2 przygotowywania się do zajęć dydaktycznych;
3 wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem
swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na
nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,
w której się one odbywają;
4 właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachować należytą uwagę, nie
rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
5 systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu;
6 dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
1. uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu;
2. nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
3. zachowuje czysty i schludny wygląd.
7 przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego:
1. uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom;
2. przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
3. szanuje poglądy i przekonania innych;
4. szanuje godność i wolność drugiego człowieka;
5. zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w
zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu;
8 troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz; za zniszczone
mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy są zobowiązani osobiście
naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego
mienia;
9 dbania o honor i tradycje szkoły
10 podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły , rady pedagogicznej oraz
ustaleniom samorządu uczniowskiego
11 usprawiedliwiania nieobecności w szkole po zakończeniu absencji na podstawie pisemnej lub
osobistej prośby rodziców. Usprawiedliwienie powinno nastąpić najpóźniej na najbliższej po
powrocie do szkoły godzinie wychowawczej.
12 noszenia obowiązującego w szkole następującego stroju:
1. na uroczystościach szkolnych i w dniach zarządzonych przez dyrekcję szkoły obowiązuje
strój galowy: dziewczęta czarna lub granatowa spódnica o długości co najmniej do
połowy uda lub spodnie czarne lub granatowe, biała bluzka zakrywająca ramiona i biodra;
chłopcy – garnitur w kolorze czarnym, granatowym, biała koszula i krawat.
2. Na co dzień obowiązuje strój w dowolnym kolorze, schludny i skromny (zakrywający
ramiona, biodra, spódnica o długości co najmniej do połowy uda).
3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia czapek, chust, łańcuchów, okularów
przeciwsłonecznych, wyzywających ozdób, emblematów subkulturowych.
4. W okresie od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje miękkie obuwie zmienne.
13 Nie używania w czasie lekcji telefonów komórkowych, odtwarzaczy i dyktafonów.

Prawa ucznia
Uczniowie szkoły mają prawo do:
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właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie jego
godności;
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
rzetelnej i wyczerpującej informacji;
swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły , a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób;
podjęcia decyzji o uczęszczaniu na lekcje religii;
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych zasad oceniania;
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zgodnie zobowiązującymi w tym
zakresie przepisami;
korzystania z poradnictwa psychologicznego;
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów
bibliotecznych;
zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
uczennice w ciąży mają prawo do szczególnej opieki zgodnie z jednostkowo ustalonymi przez
radę pedagogiczną zasadami;
absolwenci szkoły mają prawo do zdawania egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;
formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebna jest pomoc i wsparcie w tym również pomoc materialna. Pomoc materialna
świadczona jest ze środków budżetu państwa lub budżetu gminy.
a. stypendia socjalne – przyznawane są w zależności od sytuacji materialnej ucznia, w pełnej
lub częściowej wysokości;
b. stypendium Prezesa Rady Ministrów – przyznaje się uczniowi szkoły średniej, dającej
możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który spełnił warunki do otrzymania
świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole
średnią stopni, albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej
dobre;
c. stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów a w
szczególności laureatów międzynarodowych i krajowych olimpiad przedmiotowych,
turniejów i konkursów;
d. zasiłek losowy – może być przyznawany w formie pieniężnej lub rzeczowej, jednorazowo
lub kilkakrotnie w okresie roku szkolnego;
e. świadczenia z zastrzeżeniem punktu b) i c) przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy
materialnej pod przewodnictwem wicedyrektora i pedagoga szkolnego, na wniosek
ucznia, jego rodziców lub opiekunów, wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Z
posiedzenia komisji sporządza się protokół.
f. Kandydatów do stypendium w pkt b) i c) wskazuje Samorząd Uczniowski, Rada
Pedagogiczna typuje kandydatów po zakończeniu klasyfikacji rocznej, podejmując
uchwałę.

