ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
w Skierniewicach

UCZNIOWSKA KONSTYTUCJA SZKOŁY

„(…)Jeżeli się nie szanuje praw dziecka,
to nie można mu stawiać żadnych wymagań”.
Maria Grzegorzewska

PREAMBUŁA

Liczymy, że uzyskamy coś szczególnego i ważnego – sprawnie funkcjonujący system
życia wewnątrzszkolnego, który pozwoli nam żyć w naszej szkole radośniej, łatwiej
rozwiązywać codzienne problemy, uczyć się korzystania z praw i wolności oraz
wywiązywania się ze swoich obowiązków
Mamy nadzieję, że będziemy społecznością otwartą na potrzeby każdego człowieka,
niezależnie od jego indywidualnych cech, możliwości, przekonań oraz szanującą
jego odmienność.

ARTYKUŁ 1
Naszą szkołę stanowią uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.
ARTYKUŁ 2
Uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły dbają o przyjazną atmosferę
panującą w naszej szkole.
ARTYKUŁ 3
Konstytucja Szkoły szanuje prawa człowieka przynależące każdej istocie ludzkiej
(uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły); stoi na straży
demokratycznego prawa wewnątrzszkolnego.
ARTYKUŁ 4
Każdy człowiek Społeczności Szkolnej dba o honor Szkoły i godnie ją reprezentuje.
ARTYKUŁ 5
KONSTYTUCJA SZKOŁY PRZYZNAJE UCZNIOM NASTĘPUJĄCE PRAWA:
§1
Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie
z zasadami pracy umysłowej.
§2
Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej
§3
Uczeń ma prawo do stworzenia mu bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
§4
Uczeń ma prawo do zapewnienia mu ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej ze strony innych osób.
§5
Uczeń ma prawo do poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności
i nietykalności osobistej ze strony pozostałych osób.

§6
Uczeń ma prawo do życzliwego, cierpliwego i podmiotowego postępowania
z nim w procesie dydaktyczno – wychowawczym; prawo do traktowania jego uczuć
i przeżyć z całkowita powagą i zrozumieniem przez wszystkich pracowników szkoły.
§7
Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
§8
Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
§9
Uczeń ma prawo uczestnictwa w konkursach przedmiotowych.
§10
Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jej wpisu do
zeszytu i dzienniczka ucznia, a także do udostępnienia mu i jego rodzicom
sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych.
§11
Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności
w nauce, a także do korzystania z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
§12
Uczeń ma prawo do znajomości wymagań programowych z poszczególnych
przedmiotów, form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriów i zasad, jakie
stosuje przy ocenieniu każdy nauczyciel.
§13
Uczeń ma prawo do znajomości zakresu tematycznego i daty pisemnego sprawdzianu
wiadomości z danego przedmiotu a także do jego poprawy.
§14
Uczeń ma prawo do zwolnienia od odpowiedzi ustnych oraz pisemnych „kartkówek”
i sprawdzianów po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (powyżej tygodnia).
§15

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć jeden raz w semestrze,
jeżeli dany przedmiot nauczany jest w wymiarze jednej lekcji tygodniowo lub dwa
razy, jeżeli dany przedmiot nauczany jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
§16
Uczeń ma prawo do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie
i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości. Ocenione prace pisemne powinny
być zwrócone uczniowi w terminie do dwóch tygodni. W ciągu dnia może się odbyć
tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy (nie dotyczy
pisemnych sprawdzianów z ostatniej lekcji).
§17
Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego
i zawodowego.
§18
Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki itp., na ustalonych zasadach.
§19
Uczeń ma prawo do uczestnictwa w życiu szkoły. Może zgłaszać na zebraniach
Samorządu Uczniowskiego swoje propozycje odnośnie spraw uczniowskich.
§20
Uczeń ma prawo do zorganizowania w tzw. „dzień wiosny” zajęć rekreacyjno –
rozrywkowych pod opieką wychowawcy.
§21
Uczeń ma prawo do błędu i do jego naprawy.
§22
Uczeń ma prawo do korzystania z postanowień zawartych w Konstytucji Szkoły.
ARTYKUŁ 6
KONSTYTUCJA SZKOŁY NAKŁADA NA KAŻDEGO UCZNIA NASTĘPUJĄCE
OBOWIĄZKI
§1

Uczeń ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
(przynosić podręczniki, zeszyty, ćwiczenia oraz inne, wymagane przez nauczycieli,
pomoce szkolne)
§2
Uczeń ma obowiązek wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego
przygotowania się do zajęć szkolnych, a także uczciwego zachowania się podczas
pisania sprawdzianów.
§3
Uczeń ma obowiązek punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
§4
Uczeń ma obowiązek przestrzegania ciszy i skupienia podczas lekcji, wyrażać w ten
sposób szacunek do nauczyciela prowadzącego i innych uczniów uczestniczących
w zajęciach.
§5
Uczeń ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora
Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz ustaleniom
rady samorządu klasowego lub szkolnego.
§6
Uczeń ma obowiązek pokazać rodzicom oceniony sprawdzian lub pracę klasową,
a następnie podpisany przez rodziców oddać nauczycielowi prowadzącemu na
najbliższej lekcji z danego przedmiotu.
§7
Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury, higieny osobistej, porządku
podczas zajęć szkolnych, a także podczas imprez i wycieczek organizowanych przez
szkołę. Ma obowiązek właściwego zachowania także w miejscach publicznych i dbać
tym samym o dobre imię szkoły.
§8
Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących: zakazu
przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych i uczestniczenia w zabawach
stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia.
§9
Uczeń ma obowiązek dbać o własne zdrowie i rozwój psychofizyczny, wystrzegać się

szkodliwych nałogów.
§10
Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, innych
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów i ich rodzin. Ma obowiązek kulturalnego
wypowiadania się, stosowania przyjętych form grzecznościowych, powstrzymywania
zachowań agresywnych i stosowania przemocy względem innych.
§11
Uczeń ma obowiązek reagowania na jakiekolwiek przejawy niesprawiedliwości
czy przemocy względem innych kolegów, a także na wszystkie sytuacje
niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla innych.
§12
Każdy uczeń ma obowiązek śpieszyć z pomocą swoim kolegom, szczególnie chorym,
niepełnosprawnym i wymagającym wsparcia oraz, na ich prośbę, ma obowiązek
rzetelnego informowania nieobecnych w szkole kolegów o zrealizowanym materiale i
pracach domowych zadawanych w tym czasie.
§13
Każdy uczeń ma obowiązek dbać o dobrą atmosferę w klasie, życzliwie traktować
swoich kolegów, starać się budować relacje oparte na przyjaźni, szacunku,
wzajemnym zaufaniu oraz pokojowo rozwiązywać zaistniałe konflikty.
§14
Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole na najbliższej lekcji
wychowawczej (najpóźniej do tygodnia po powrocie ze szkoły).
§15
Uczeń ma obowiązek uzupełnienia materiału realizowanego w szkole podczas jego
nieobecności .
§16
Uczeń ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą (potwierdzoną
przez rodziców) o wyrażenie zgody na opuszczenie szkoły w uzasadnionych
sytuacjach, przed zakończeniem zajęć. W razie nieobecności wychowawcy, ucznia
może zwolnić z zajęć dyrektor szkoły. Samowolne opuszczenie zajęć nie może być
usprawiedliwione
§17

Uczeń ma obowiązek posiadać ważną legitymację szkolną.
§18
Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład, czystość i porządek w szkole. (Nie
może niszczyć ławek, krzesełek, ścian, wyposażenia sal lekcyjnych i innych sprzętów
znajdujących się w szkole). Powinien naprawić wyrządzone przez siebie szkody
(odpowiedzialność materialna rodziców).
§19
Uczeń powinien sumiennie wykonywać obowiązki dyżurnego klasowego.
§20
Uczeń ma obowiązek pozostawiać wierzchnie okrycia w szatni oraz zmieniać obuwie.
§21
Uczeń ma obowiązek zakładać strój galowy podczas uroczystości szkolnych.
§22
Uczeń ma obowiązek poszanowania Sztandaru Szkoły oraz wszystkich symboli
państwowych i religijnych znajdujących się na jej terenie.
§23
Uczeń ma obowiązek ubierać się i wyglądać schludnie i nie wyzywająco (strój
o charakterze sportowym, w ciemnym kolorze, obuwie zamienne na białym spodzie,
pełne).
§24
Każdy uczeń w naszej szkole ma obowiązek przestrzegać przepisów Konstytucji
Szkoły i wszystkich aktów prawa wewnątrzszkolnego.
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Ustna pochwała nauczyciela
Wpis do klasowego zeszytu uwag i pochwał
Pochwała wychowawcy na forum klasy
Ocena wzorowa z zachowania
Pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły
Nagroda rzeczowa
Ustna pochwała wychowawcy na zebraniu klasowym w obecności innych
rodziców
Pisemna pochwała skierowana do rodziców
Oceny cyfrowe (zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania)
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Upomnienie ustne przez nauczyciela
Wpis do klasowego zeszytu uwag i pochwał
Upomnienie wychowawcy na forum klasy
Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem szkolnym
Ocena nieodpowiednia i naganna z zachowania
Rozmowa pouczająca z Dyrektorem Szkoły
Upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców
Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz
Zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych
(np. wycieczka, dyskoteka i inne)
Przeniesienie do równoległej klasy, decyzją Rady Pedagogicznej

