Załącznik nr 7 Statutu
REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA
SALEZJAOSKIEGO W BYDGOSZCZY
PRAWA
Mam prawo do:
1. Jawnego wyrażania wiary chrześcijaoskiej.
2. Życzliwego traktowania.
3. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeostwo w czasie nauki i
zabawy.
4. Rozwijania zainteresowao poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, kołach
zainteresowao, imprezach kulturalnych i wycieczkach organizowanych przez szkołę.
5. Korzystania z wyposażenia pracowni szkolnych w celu zdobycia wiedzy.
6. Reprezentowania szkoły w konkursach.
7. Otrzymywania nagród za szczególne osiągnięcia.
8. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny zgodnej z WSO.
9. Dodatkowej pomocy nauczyciela w czasie zajęd wyrównawczych.
10. Korzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, duchowej, medycznej i
stypendialnej.
11. Wyboru Samorządu Uczniowskiego.
12. Korzystania z biblioteki szkolnej oraz ze sprzętu i obiektów sportowych.
13. Angażowania się w działalnośd na rzecz innych.
14. Wpływania na życie szkoły poprzez działalnośd w Samorządzie Klasowym i Szkolnym.
15. W wybranym dniu tygodnia/środa/nienoszenia mundurku szkolnego
16. Odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii bez wyznaczonych zadao
domowych.
OBOWIĄZKI
1. Zawsze zachowuję się w sposób godny młodego Polaka i chrześcijanina; dbam o
honor i tradycje szkoły.
2. Przychodzę punktualnie do Szkoły i aktywnie uczestniczę w porannej modlitwie
oraz jej przygotowaniu; zachowuję się pobożnie w czasie Mszy św.
3. Usprawiedliwiam nieobecności do siedmiu dni od powrotu do szkoły.
4. Okazuję szacunek nauczycielom, pracownikom Szkoły, kolegom i koleżankom oraz
wszystkim osobom przebywającym na terenie Szkoły.
5. Wykonuję polecenia nauczycieli.
6. Przygotowuję się rzetelnie do zajęd lekcyjnych i aktywnie w nich uczestniczę.
Przynoszę podręczniki, zeszyty i przybory potrzebne do zajęd.
7. Wykorzystuję w pełni czas na przeznaczony na naukę, poszerzanie swojej wiedzy i
zdobywanie umiejętności.
8. Znam wymagania na poszczególne oceny z każdego przedmiotu.
9. Systematycznie i aktywnie uczestniczę w wybranych zajęciach pozalekcyjnych
i wskazanych przez nauczyciela zajęciach wyrównawczych.
10. Usprawiedliwiam pisemnie każdorazowe zwolnienie się z pojedynczych zajęd
lekcyjnych lub dodatkowych w dniu , którym się odbywają.
11. Wypowiadam się w sposób grzeczny i kulturalny.

12. Bezpiecznie spędzam przerwy – tzn. nie biegam po korytarzu, nie gram na nim w
piłkę, nie wychylam się przez okno, nie przejawiam agresji fizycznej i słownej.
Szanuję zdrowie własne oraz kolegów.
13. Dbam, by mój wygląd był estetyczny i dostosowany do miejsca i okoliczności. Noszę
mundurek szkolny; a na uroczystości wkładam strój galowy.
14. Przestrzegam Regulaminu obowiązującego w Szkole.
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