załącznik nr 3

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Fryderyka Chopina
w Brodnicy.

§ 1

Obowiązki ucznia

Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
1. Przestrzeganie postanowień statutu szkoły i innych wewnętrznych przepisów
obowiązujących w szkole.
2. Systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem.
3. Zgłaszanie się na wszystkie zajęcia do 15 września.
4. Uczestniczenie

we

wszystkich

przewidzianych

dla

niego

zajęciach

i

punktualne na nie przychodzenie.
5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
6. Stawienie się na egzamin promocyjny , klasyfikacyjny , poprawkowy , w
wyznaczonym terminie lub przedstawienie pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu.
7. Godne reprezentowanie szkoły.
8. Odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły –
zachowywanie się godnie z zasadami kultury współżycia, zarówno względem
dorosłych, jak i rówieśników.
9. Dbanie o ład, porządek, higienę i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
oraz wspólne dobro: instrumenty, sprzęt, meble, urządzenia, pomoce
naukowe itp. Za umyślne uszkodzenie sprzętów odpowiadają materialnie
(opiekunowie – rodzice)
10. Podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, koncertów itp. uczniów
obowiązuje strój galowy.
11. Terminowe realizowanie finansowych zobowiązań wobec szkoły.
12. W szkole obowiązuje zakaz :
- stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej ,
- palenia tytoniu ,
- spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem ,
- używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem.

13. Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania zakazu używania
telefonów komórkowych jak również innego sprzętu elektronicznego w czasie
trwania zajęć lekcyjnych.

§2

Prawa ucznia

Uczniowi przysługują następujące prawa:
1. Uczestniczenie we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnie z
zasadami higieny umysłowej.
2. Uczestniczenie we wszystkich formach życia szkolnego – w zajęciach
lekcyjnych, pozalekcyjnych,

w uroczystościach szkolnych, konkursach,

przesłuchaniach, koncertach, wycieczkach, zabawach itp.
3. Wybieranie swoich reprezentantów w samorządzie uczniowskim.
4. Do życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
5. Do swobody wyrażania myśli przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, wyznawania wartości etycznych, moralnych i religijnych przy
zachowaniu tolerancji dla innych przekonań i powszechnie obowiązujących
norm dobrego zachowania.
6. Do odwołania się w formie pisemnej od wymierzonych mu kar –(zasady
systemu odwoławczego.)
7. Do uzyskania pomocy w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów.
8. Do znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania.
9. Do sprawiedliwej i jawnej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w

nauce.

Oceny

z

poszczególnych

przedmiotów

dotyczą

wyłącznie

wiadomości i umiejętności.
10. Zaznajomienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego
sprawdzianu wiadomości.
11. Do poznania oceny ze sprawdzianu w terminie do tygodnia.
12. Prawo wglądu do sprawdzianu i uzyskania wyjaśnień ze strony nauczyciela
przedmiotu.

13. Uczeń ma prawo znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów –
informacji winien udzielić nauczyciel przedmiotu.
14. Uczeń ma prawo wiedzieć o możliwości otrzymania oceny niedostatecznej na
miesiąc przed jej ustaleniem, a o innych ocenach na tydzień przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym.
15. Do zgłoszenia raz w semestrze braku zadania pisemnego.(Zgłoszenie nie
przygotowania lub braku zadania nie podlegają ocenie.)
16. Do pełnego tygodnia czasu na uzupełnienie zaległości w związku z dłuższą
nieobecnością na zajęciach z powodu choroby, wyjazdu na koncerty,
przesłuchania i konkursy w ramach reprezentowania szkoły.
17. Do organizowania na terenie szkoły tradycyjnych zabaw. Termin, czas trwania
każdorazowo ustalają organizatorzy z dyrekcją szkoły. Opiekę podczas zabaw
sprawują nauczyciele, rodzice – zatwierdzeni przez dyrekcję szkoły.
18. Do korzystania z pomieszczeń, sprzętu, instrumentów i innych środków
pozostających w dyspozycji szkoły, zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie zarządzeniami wewnętrznymi.
19. Uczniowi przysługuje prawo pomocy materialnej – w miarę posiadanych przez
szkołę środków.
20. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania skarg
w przypadku naruszenia praw ucznia zawartych w „ Konwencji o prawach
dziecka" według procedury:
a/ Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) , którzy stwierdzą, że zostały
naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu
praw uczniowskich,
b/ Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące
naruszenia praw ucznia.
c/ Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu czternastu dni
roboczych, od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich
powołując trzyosobową komisję do rozpatrzenia skargi.
Skład komisji: dyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel uczący
ucznia, nauczyciel opiekun samorządu uczniowskiego.

Jeśli skarga dotyczy osoby wchodzącej w skład komisji dyrektor wyznacza
inną osobę. Komisja w celu rozpatrzenia skargi przeprowadza rozmowy z
każdą ze stron sprawy.
d/ Komisja orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o
czym powiadamia w formie pisemnej zainteresowane strony.
e/ W przypadku negatywnej decyzji rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają
prawo odwoływać się do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za
powiadomieniem dyrektora szkoły.

§3

Świadectwo z wyróżnieniem

1 Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klas I-III cyklu 6-letniego,który
uzyskał wszystkie oceny bardzo dobre, uczeń klas IV – VI cyklu 6-letniego,
który uzyskał oceny bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu
z pozostałych przedmiotów dopuszcza się jedną ocenę dobrą

2 Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klasy I cyklu 4 – letniego, który
uzyskał wszystkie oceny bardzo dobre, uczeń klas II-IV cyklu 4 – letniego który
uzyskał oceny bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu z
pozostałych przedmiotów dopuszcza się jedną ocenę dobrą.

§4

Nagrody

Za dobrą postawę oraz wyniki w nauczaniu ucznia, mogą być przyznane
następujące nagrody i wyróżnienia:
•

Pochwała ustna na forum klasy lub szkoły

•

Wpis pochwały do dziennika lekcyjnego

•

List pochwalny do rodziców

•

Nagroda rzeczowa lub dyplom wręczony przez dyrektora w obecności
innych uczniów, nauczycieli

•

Promocyjne świadectwo z wyróżnieniem

•

Wyróżnienie ucznia poprzez udział w koncercie końcoworocznym

•

Umieszczenia uzyskanego w konkursach dyplomu na tablicy ogłoszeń

•

Wpisanie nazwiska ucznia do kroniki szkolnej

§5

Kary
•

Uwaga ustna wyrażona na forum klasy lub szkoły przez nauczyciela
przedmiotu, innych nauczycieli, dyrektora szkoły

•

Wpis do dziennika lekcyjnego

•

List wystosowany do rodziców

•

Zawieszenie w obowiązkach szkolnych

•

Kara może być zawieszona na czas próby za poręczeniem samorządu
uczniowskiego na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy

§6

System odwoławczy

Od nałożonej kary uczeń może się odwołać w terminie 7 dni.
•

Odwołanie ucznia może być skierowane do nauczyciela instrumentu
głównego lub dyrektora szkoły

•

Osoba do której odwołanie zostało skierowane niezwłocznie podejmuje
działanie wyjaśniające

•

Decyzję o utrzymaniu lub zawieszeniu kary podejmuje dyrektor

•

Decyzja dyrektora jest ostateczna

Brodnica , dnia 30 sierpnia 2011r.

