KARTA REGUŁ ŻYCIA W SZKOLE
1. Reguły życia w szkole.
a) Szacunek
 Nie przeszkadzam, gdy inni mówią,
 Pamiętam o kulturze słowa ( używam zwrotów grzecznościowych, nie używam
wulgaryzmów),
 Pamiętam o godnym, odpowiednim do sytuacji i miejsca stroju,
 Kultura osobista.
b) Wzajemne relacje
 Pomagam kolegom,
 Współpracuję z innymi,
 Konflikty rozwiązuję poprzez dialog,
 Staram się być sprawiedliwy, konsekwentny,
 Umiem być asertywny,
 Nie robię zdjęć i nie nagrywam filmików bez zgody.
c) Życie szkoły
 Za szkody spowodowane przez uczniów odpowiadają rodzice,
 Bierzemy udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 Pomagamy i organizujemy imprezy,
 Godnie reprezentujemy szkołę, dbamy o jej dobre imię,
 Przyznajemy, otrzymujemy punkty za zachowanie ucznia zgodne z kryteriami ocen
z zachowania,
 Tworzymy przedstawienia, apele itp.
d) Nauka
 Jestem zawsze przygotowany do lekcji,
 Jestem punktualny,
 Korzystam z zasobów szkolnych, szanuję je,
 Biorę udział w projektach i innowacjach.
e) Czystość
 Segreguję śmieci,
 Noszę obuwie zmienne,
 Dbam o porządek, nie niszczę mienia szkoły,

 Reaguję na przejawy wandalizmu.
f) Bezpieczeństwo
 Nie opuszczam terenu szkoły bez pozwolenia,
 Nie biegam po holu szkolnym,
 Sprzętów używam zgodnie z ich przeznaczeniem,
 Przestrzegam regulaminów i reguł postępowania:
 Regulaminów szkolnych,
 Reguł gry i zabaw,
 Przestrzegam zasady „ Fair Play”,
 Przestrzegam ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek, imprez
szkolnych,
 Obowiązujących na sali gimnastycznej, klasopracowni, świetlicy i stołówki.
 Przebywam na piętrze, gdzie mam lekcje,
 Wiem kogo poprosić o pomoc w trudnej sytuacji.
g) Zdrowie
 Nie posiadam i nie stosuję używek ( papierosów, e- papierosów, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, napoi energetycznych itp.),
 Dbam o czystość osobistą,
 Biorę udział w akcjach prozdrowotnych organizowanych przez szkołę.
2. Najważniejsze prawa i obowiązki zgodne ze Statutem Szkoły:
a. 1. Prawa ucznia.
Uczeń ma prawo do:
 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy
umysłowej,
 Opieki wychowawczej i właściwych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do poszanowania
i ochrony jego godności,
 Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły - nie może to jednak uwłaczać
niczyjej godności osobistej,
 Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce; uczeń ma prawo znać programy nauczania z poszczególnych

przedmiotów, wymagania dotyczące sposobu oceniania wiedzy i umiejętności
uczniów, kryteria ocen, z którymi został zapoznany na początku roku szkolnego,
 Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pasji, między innymi poprzez udział
w zajęciach pozalekcyjnych,
 Pomocy w przypadku zaistniałych trudności w nauce,
 Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
 Korzystania z biblioteki, i innych pomocy podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
 Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych,
 Zgłaszania wychowawcy, dyrekcji, nauczycielom i pedagogowi szkolnemu swych
problemów, wątpliwości,
 Wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania, życia szkoły oraz
uzyskiwania od nich wyjaśnień, odpowiedzi i możliwej pomocy,
 Opieki zdrowotnej - korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej.
a. 2. Obowiązki ucznia.
Uczeń ma obowiązek:
 Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny,
 Uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie;
mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybycia do sali, w której
odbywają się zajęcia,
 Systematycznie przygotowywać się zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela
do wykonania w domu,
 Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, określonego w kontrakcie
zawartym z nauczycielem przedmiotu,
 Wykorzystywania w pełni czasu poświęconego na naukę,
 Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali
tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
 Przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
 Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 Przestrzegania regulaminów szkolnych,

 Ponoszenia odpowiedzialności i naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód (za
celowe zniszczenie mienia szkolnego rodzice ucznia ponoszą także
odpowiedzialność finansową),
 Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych, które określa Regulamin Szkoły.

b.1. Prawa nauczyciela.
Nauczyciel ma prawo do:
 Zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
 Wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –
wychowawczego programu nauczania,
 Do dofinansowania różnych form kształcenia zawodowego, jeżeli wybrana forma jest
zgodna celami programowymi Zespołu; zasady dofinansowania regulują odrębne
przepisy,
 Nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
 Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych oceny swojej
pracy,
 Zdobywania stopni awansu zawodowego,
 Opiekuna stażu (nauczyciel stażysta i kontraktowy), Statut Zespołu Szkół Miejskich nr
2 w Kędzierzynie – Koźlu,
 Korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 Korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
 Korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 Innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy.

b.2. Obowiązki nauczyciela.
Nauczyciel ma obowiązek :
 Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 Dbania o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt,
 Stosowania zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami –
bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje,
 Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, podnoszenia poziomu
wiedzy merytorycznej,
 Przygotowania uczniów do konkursów oraz innych form współzawodnictwa
naukowego i sportowego,
 Udzielania indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,
Statut Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu,
 Systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy.

