PRAWA I OBOWIĄZKI
UCZNIA SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2) rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez możliwość uczestniczenia w różnych
formach aktywności proponowanych przez szkołę oraz poza szkołą;
3) informacji na temat wymagań edukacyjnych;
4) sprawiedliwej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
5) informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych oraz jawności ocen
bieżących;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły;
7) zachowania i ochrony prywatności;
8) poszanowania

swoich

poglądów,

swobody

wyrażania

myśli

i

przekonań,

o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
9) poszanowania swojej godności i nietykalności;
10) występowania z wnioskami do Dyrektora Ośrodka i nauczycieli w sprawach dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki;
11) korzystania z konsultacji i pomocy dydaktycznej nauczycieli;
12) korzystania z dostępnych zasobów biblioteki szkolnej Ośrodka;
13) składania do Dyrektora Ośrodka skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U z 1991 r.
Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz.11).

Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać statutu Ośrodka;
2) systematycznie, uczciwie i terminowo wywiązywać się z zadań w kształceniu na
odległość;
3) na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do harmonogramów i organizacji procesu
kształcenia;
4) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
5) dbać o dobre imię i wizerunek Ośrodka;
6) respektować decyzje i zarządzenia Dyrektora Ośrodka, a także podporządkowywać się
uchwałom rady pedagogicznej.

Nagrody:
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
3) działalność społeczną;
4) działalność na rzecz Ośrodka.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) list pochwalny do rodziców;
2) dyplom uznania;
3) nagroda rzeczowa.

Kary:
1.

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Ośrodka, w szczególności uchybienie
obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
1) rozmową dyscyplinującą lub listem dyscyplinującym;
2) upomnieniem;
3) naganą;

4) skreśleniem z listy uczniów decyzją Dyrektora Ośrodka podjętą na podstawie uchwały
rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Postanowienie ust. 1 pkt 4 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
3. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku:
1) ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego, który ukończył 18
rok życia i jest nieklasyfikowany z powodu, o którym mowa §39 ust. 6 Statutu Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
2) ucznia realizującego uzupełniający plan nauczania, który przez dwa kolejne lata szkolne
jest nieklasyfikowany z powodu, o którym mowa w §39 ust. 6.4 Statutu. Przed
wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

