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I. OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski, to znaczy, że uczeń w czasie pobytu w szkole musi mówić po polsku na lekcjach  i 

podczas przerw. 
2. Nauka w polskiej szkole odbywa się wg. programu szkolnego oraz planu lekcji podanego do wiadomości uczniów. 
3. Uczeń obowiązany jest aktywnie uczestniczyć we wszystkich lekcjach to znaczy: 
-  przychodzić punktualnie do szkoły i uczestniczyć w apelu szkolnym zajmując wyznaczone miejsce dla poszczególnych   
    klas, 
-  wchodzić do klas na lekcje razem ze swoim nauczycielem, 
-  opuszczać klasę i teren szkoły na przerwę i po zakończeniu zajęć za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły, 
-  podporządkować się poleceniom nauczyciela w czasie zajęć i na przerwie, 
-  mieć ze sobą potrzebne podręczniki, przybory szkolne, staranie prowadzić zeszyty oraz brać udział we wszystkich    
   dyktandach i sprawdzianach, 
-  podczas lekcji skupiać uwagę na zadaniach klasowych i dokładnie wysłuchać zadań domowych aby wykonać je    
   samodzielnie, 
-  zajmować zawsze wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie i szanować je, nie niszczyć ławek i pomocy  

             naukowych. 
       4 . Ucznia obowiązuje kulturalny sposób zachowania się w szkole, to jest okazywanie szacunku nauczycielom, kierownictwu    
            szkoły, księżom, osobom starszym i rodzicom przez pozdrawianie, pomoc fizyczną w razie potrzeby i podporządkowanie   
            się ich uwagom.  
        5. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być usprawiedliwiona przez  rodziców w tym samym dniu. 
        6. Zajecia internetowe zgodne z grafikiem (ZOOM, Google clasroom itp) sa obowiazkowe  
        7. Uczniów obowiązuje przestrzeganie przepisow zwiazanych z Covid-19. Uczen przed wejsciem do szkoly ustawia sie w kolecje w   
            wyznaczonym miejscu.  Przed wejsciem do budynku uczen musi dostarczyc podpisane przez rodzica/ow oswiadczenie o stanie     
            zdrowia ucznia w okresie nie dluzszym niz ostatnie 3 dni przed zajeciami lekcyjnymi. Szkoła musi respektować wszelkie zarządzenia  
            i uchwały wladz stanowych i miejskich (NYC) w sprawie Covid-19. W zwiazku z tym zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i  
            uchwalenia nowych wewnętrznych zarządzeń.  
         8. Uczniowi zabrania się: 

-   wchodzenia samenu do szkoly, chodzenia po klasie lub wychodzenia z pokoju bez zgody nauczyciela 
-   przynoszenia do szkoły  piłek, gier, zbędnych czasopism, kart, radia,CD, I-POD, ostrych narzędzi i innych przedmiotów    
    niezwiązanych z nauką w szkole, itp 
-   przyjeżdżania do szkoły rowerami, desko-rolkami lub na wrotkach itp 
-   używania na terenie szkoły telefonów komórkowych (za wyjatkiem emergency). 

      9.   Zajęcia pozalekcyjne (próby, występy szkolne itp) w zwiazku z pandemia Covid-19 sa wstrzymane do odwolania.  
      10. W polskiej szkole obowiązuje strój skromny, schludny – godny ucznia.Szkola zastrzega prawo wezwania rodzica i odeslania ucznia do domu      
            w przypadku nieodpowiedniego ubioru czy zachowania. 

 
II. PRAWA UCZNIA 

1 Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej. 
2 Uczeń ma prawo do swojej obrony. W razie złego traktowania przez kolegów czy koleżanki lub przełożonego    

    może wnieść skargę do nauczyciela lub dyrektora szkoły. 
3 Uczeń ma prawo do zgłoszenia wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy. 
4 Uczeń ma prawo do wypoczynku (ferie,  wakacje) i dni wolnych w święta państwowe i religijne. 

 
III NAGRODY 

1.Za pilność, obowiązkowość, wzorowe zachowanie na zajęciach szkolnych oraz postępy w nauce uczeń otrzymuje: 
 wyróżnienie w klasie ( pochwala przed cala klasa,  znaczek w zeszycie, itp.), 
 zawiadomienie rodziców, 
 za dobre wyniki w nauce i pilne uczęszczanie do szkoły – dyplom, 
 wyróżnienie ucznia w obecności uczniów całej szkoły (nagrody rzeczowe), 
 nagrody pieniężne i rzeczowe za udział w konkursach i po ukończeniu ostatnich klas. 

IV KARY 
Za niewłaściwe zachowanie lub przynoszenie do szkoły rzeczy i przedmiotów zakazanych, uczeń może być ukarany: 

 upomnienie wobec klasy, 
 kara pisemna zadana przez nauczyciela, 
 nagana – wpis do dziennika dyrektora szkoły, 
 wezwaniem rodziców do szkoły, 
 obniżeniem oceny ze sprawowania, 
 grzywna pieniężna, 
 karnym usunięciem ze szkoły. 

                         .....................................................................................                   
Czytelne _ imię, nazwisko rodzica/ rodziców 

 
Data .........................................                                                                                                            …………………………………………………...                               

                         Podpis rodzica/ rodziców  


