Zbiór praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
I. Uczeń ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności,
Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
Informowania o aktualnie obowiązujących zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,
Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8. Zwolnienia z lekcji za zgodą wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. Respektowane będą jedynie zwolnienia
napisane i podpisane przez rodziców lub opiekunów ucznia.
9. Otrzymania do wglądu sprawdzonych zadań klasowych i kartkówek.
10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
II. Uczeń ma obowiązek
1) W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania
się w ich trakcie, nieutrudniania prowadzenia lekcji; opuszczanie sali lekcyjnej może nastąpić tylko za zgodą
nauczyciela,
2) W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy klasy,
b) frekwencja ucznia jest podsumowywana co tydzień,
c) każda puszczona godzina powinna być usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie od opiekuna
prawnego, godziny odjazdu ucznia do domu - związane z rozkładem jazdy autobusu itp),
d) wymogi przy ocenianiu na poszczególne oceny z zachowania:
ocena wzorowa - uczeń w 100 % brał udział w zajęciach;
ocena bardzo dobra - - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności; 99-100%
ocena dobra - dopuszczalna ilość godzin nieusprawiedliwionych – 80-99%
ocena poprawna - maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych -51-79%
ocena nieodpowiednia - liczba godzin nieusprawiedliwionych -40-50%
ocena naganna - liczba godzin nieusprawiedliwionych powyżej – po niżej 39%
3) W zakresie dbania o schludny wygląd:
a) uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły w stroju stosownym, schludnym, niewyzywającym nie
wskazującym na przynależność do subkultur (zabrania się eksponowania odkrytych części ciała, które zwyczajowo
są zakrywane)
4) W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:
a) w czasie zajęć lekcyjnych zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacji
elektronicznej.
5) W zakresie właściwego zachowania uczniów:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój w tym okazywania szacunku kolegom,
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania
poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły),
b) zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
c) dbać i troszczyć się o wspólne dobro jakim jest mienie szkoły, ład i porządek, estetyczny wygląd oraz szanować
i chronić a w miarę możliwości pomnażać własną pracą mienie szkolne,
d) uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
e) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej
f) respektować postanowienia statutu szkoły i regulaminu ODIDZ oraz wykonywać polecenia wydane przez
nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) Na ocenę zachowania ucznia ma wpływ ocena wystawiona przez wychowawców internatu szkolnego lub innej
placówki w której uczeń przebywa podczas realizowania turnusu dokształcania teoretycznego w ODIDZ
w Zielonej Górze.
III. Nagrody:
1. Uczeń może być nagradzany za:
a) osiągnięcia w nauce,
b) udział w konkursach i olimpiadach,,
c) pracę społeczną na rzecz szkoły,
d) przeciwdziałanie zrachowaniom negatywnym w życiu szkoły,
e) właściwą postawę w kontaktach z otoczeniem,
f) frekwencję,
2. Rodzaje nagród:
a) udzielenie pochwały na forum klasy lub szkoły,
b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
c) podwyższenie oceny z zachowania,
d) dyplom uznania,
IV. Kary:
1. Wobec uczniów naruszających regulamin ODIDZ stosowane są następujące kary;
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana pedagoga szkolnego,
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
d) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły,
e) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,
f) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Kary mogą być udzielane za następujące zachowania:
a) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych używek, wulgarne słownictwo i gesty,
b) notoryczne niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły,
c) nieprzestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w czasie lekcji i przerw,
d) dewastację i niszczenie mienia szkoły.

Potwierdzam, że zapoznałem się z oświadczeniem( zbiorem praw i obowiązków) obowiązującym na
turnusie dokształcania i doskonalenia zawodowego w Zielonej Górze:
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