REGULAMIN UCZNIA
POLSKIEJ SZKOŁY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W CHICAGO.
Główne zasady.

1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.
2. W czasie zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych uczniowie zobowiązani są do
posługiwania się językiem polskim.

3. Nauka w szkole odbywa się w piątki, soboty i poniedziałki według planu podanego
do wiadomości uczniów, rodziców i opiekunów.
Obowiązki ucznia.
Każdy uczeń jest zobowiązany:

1. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne.
2. Czekać na nauczyciela przed klasą i razem z nim wchodzić na lekcje.
3. Zajmować zawsze wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie i szanować je,
nie przestawiać ławek i nie niszczyć ich.
4. Nie dotykać pozostawionych pod ławkami i w klasie przedmiotów będących
własnością uczniów lub nauczycieli szkoły amerykańskiej. / Straty za zniszczony
przez uczniów sprzęt pokrywają rodzice uczniów odpowiedzialnych za
zniszczenie/

5. Brać udział w wycieczkach i uroczystościach szkolnych.
6. Posiadać i przynosić do szkoły wszystkie wymagane podręczniki i przybory
szkolne.

7. Stosować się do poleceń i wymagań nauczycieli.
8. Odrabiać zadania domowe i dostarczać je nauczycielowi w wymaganym terminie
niezależnie od obecności ucznia w szkole.
9. Odnosić się do kolegów, koleżanek, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły z
szacunkiem, pamiętać o zwrotach grzecznościowych/dzień dobry, do widzenia,
dziękuję, przepraszam/

10.Szanować poglądy i przekonania, oraz symbole narodowe i religijne innych osób.
11.Odpowiadać za efekty własnej pracy.
12.Nosić strój schludny, czysty i godny ucznia.
13.Reprezentować szkołę i polską grupę etniczną z szacunkiem.

Przywileje ucznia.
Uczeń ma prawo:
1. Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

2. Traktowania życzliwego i z szacunkiem.
3. Rzetelnej, sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce.
4. Zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy.
5. Uczestniczenia w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
6. Brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

7. Przystąpienia do Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego oraz do
egzaminu Seal of Biliteracy.
8. Trzymiesięcznych wakacji.
Nieobecności na zajęciach

1. Nieobecność ucznia będzie odnotonowana, a rodzice lub opiekunowie
o niej powiadomieni.
2. Nieobecność na lekcjach powinna być usprawiedliwiona i w miarę
możliwości wcześniej zgłoszona przez rodziców lub opiekunów.
3. Pięć kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach
lekcyjnych jest przyczyną nieklasyfikowania ucznia, a kolejne
powoduja skreślenie go z listy uczniów.
Uczniowi zabrania się:
1. Przynoszenia do szkoły: zabawek, gier, kart, sprzętu audio i innych przedmiotów nie
związanych z nauką.
2. Używania telefonów komórkowych bez pozwolenia nauczyciela, żucia gumy oraz
jedzenia w czasie lekcji.
3. Biegania po szkole, hałasowania i przeszkadzania innym.

4. Opuszczania zajęć lekcyjnych bez pozwolenia nauczyciela lub oświadczenia
rodziców.
5. Niszczenia łazienek i innych pomieszczeń szkolnych.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Pochwała udzielona przez nauczyciela w obecności klasy.

2. Pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na forum klasy.
3. Dyplom za wzorowe zachowanie i bardzo dobre /wysokie/wyniki w nauce.
4. Dyplom za wzorowe uczęszczanie do szkoły.

5. Wpis na stronie internetowej szkoły za udział w konkursach międzyszkolnych
/NOWINKI SZKOLNE/ lub innych osiągnięciach ucznia.
6. Nagrody finansowe dla uczniów reprezentujących szkołę w konkursach
międzyszkolnych.

Kary i nagany:

1. Upomnienie ucznia udzielone przez nauczyciela w rozmowie indywidualnej.
2. Upomnienie ucznia udzielone przez nauczyciela w czasie rozmowy z
rodzicami/opiekunami.

3. Upomnienie ucznia w obecności dyrektora szkoły.
4. Pisemna nagana z poinformowaniem rodziców/opiekunów udzielona przez dyrektora
szkoły z ostrzeżeniem o możliwości usunięcia ucznia ze szkoły.

5. Usunięcie ucznia ze szkoły.
6. Dyscyplinarne usunięcie ucznia w trybie natychmiastowym za poważne
wykroczenia/bez zwrotu opłaty za szkołę/

Podpis: ………………………………………………………

Data: ………………………………………………………...

