SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
- zmiany w roku szkolnym 2015/2016
Punkt 9 wstępu programu wychowawczego zostaje zamieniony i otrzymuje brzmienie:
Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój we wszystkich sferach jego osobowości.
Uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada swoje prawa i obowiązki.

Uczeń ma prawo do:


Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.



Rozwijania zainteresowań i zdolności.



Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.



Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.



Opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.



Ochrony i poszanowania godności, nietykalności osobistej.



Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.



Pomocy w przypadku trudności w nauce.



Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce według zasad
ustalonych odrębnymi przepisami.



Uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.



Wpływania na życie szkolne przez działalność w samorządzie uczniowskim oraz
w innych organizacjach i stowarzyszeniach, o ile działają na terenie szkoły.



Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
bibliotecznego-zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.
Uczeń ma obowiązek:


Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i w wewnętrznych
regulaminach.



Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz
ustaleniom samorządu szkolnego.



Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, jego poglądy i
przekonania.



Dbać o dobre imię i honor szkoły.



Aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania.



Brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego
zachowania się w ich trakcie.



Przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników
szkoły.



Dbać o piękno języka bez wulgaryzmów.



Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, a w przypadku dokonania
zniszczeń, naprawić wyrządzone szkody materialne.



Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków,
dopalaczy w szkole i poza nią.



Zmieniać obuwie wyjściowe, zostawiać odzież wierzchnią w szatni.



Dbać o schludny wygląd- ubierać się czysto i skromnie, a w czasie uroczystości
stosować strój odświętny.



Zgłaszać zastrzeżenia w sprawach spornych do wychowawcy klasy, który je
rozstrzyga, bądź kieruje do dyrektora.



Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w formie pisemnego zaświadczenia
lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia od rodziców.

W punkcie 3 – Edukacja ekologiczna i prozdrowotna
Do celów w tym punkcie dodaje się:
 Poznanie negatywnego wpływu dopalaczy na organizm człowieka.

W punkcie 7 – Kultura informacyjna
Do celów w tym punkcie dodaje się:
 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci.

