Rozdział VII
UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 32
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych
w obwodzie gimnazjum,
b) na prośbę rodziców (opiekunów) – absolwentów sześcioletniej szkoły
podstawowej zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum,
c) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum,
listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum,
uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
d) do klasy pierwszej o profilu sportowym i pożarniczo-ratowniczym nabór
uczniów określa odrębny regulamin rekrutacyjny.
Szkolenie uczniów ww. klasy odbywa się na terenie różnych obiektów
sportowych (szkolnych, na stadionie, basenie i innych).
Podanie o przyjęcie ucznia/uczennicy do gimnazjum składają rodzice w terminie
do 30 kwietnia każdego roku.
2. Uczniowie starający się o przyjęcie do gimnazjum, dostarczają do 30 czerwca każdego
roku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Uczniowie przyjęci do gimnazjum w czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
składają przyrzeczenie o następującej treści:
Ja, uczeń Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego, ślubuję:
- bronić honoru naszej Ojczyzny
- dbać o dobre imię naszej szkoły
- nie znieważać chlubnej przeszłości narodu polskiego
- być odważnym, pracowitym, uczciwym
- sumienną nauką i pracą służyć prawdziwe, sprawiedliwości, pokojowi i ojczyźnie
- pomnażać dobra narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka
4. Uczniowie kończący klasę trzecią w gimnazjum składają uroczyste ślubowanie
absolwentów o następującej treści:
My, absolwenci Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego ślubujemy:
- godnie reprezentować szkołę, w której uzyskaliśmy niezbędne podstawy wiedzy
- uczciwie wypełniać nowe obowiązki, aby jak najlepiej wykorzystywać swoje zdolności
i talent
- kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka
- być uczciwym i odpowiedzialnym
- kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju
§ 33
Gimnazjalista ma prawo do:
1. Zdobywania wiedzy w trzyletnim procesie kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej.
2. Nauczania indywidualnego określonego odrębnymi przepisami.
3. Opieki wychowawczej polegającej na zapewnieniu uczniowi poczucia bezpieczeństwa
w czasie pobytu w gimnazjum.
4. Ochrony i poszanowania godności.

5. Przedstawiania swoich problemów oraz uzyskania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy.
6. Życzliwości, indywidualnego traktowania w czasie zajęć dydaktycznych
i wychowawczych.
7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza się tym dobra
innych osób:
a) gimnazjum organizuje lekcje religii oraz w miarę potrzeb lekcje etyki
b) religia i etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi,
c) gimnazjalistom nieuczęszczającym na lekcje religii (etyki) na ten czas
zapewnia się opiekę. Mają oni obowiązek przebywania w czytelni biblioteki
szkolnej w czasie trwania ww. zajęć.
8. Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów w przedmiotowych kołach
zainteresowań.
9. Wyboru zajęć pozalekcyjnych. Ma jednak obowiązek stałego uczestniczenia
w wybranych przez siebie zajęciach.
10. Korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
bibliotecznego podczas zajęć pod nadzorem uprawnionego nauczyciela.
11. Za pozwoleniem nauczyciela przedmiotu (wychowawcy) uczeń ma prawo korzystać
w czasie zajęć z usług szkolnej służby zdrowia.
12. Zwolnienia z zajęć z ważnych powodów. Zwolnić ucznia z zajęć w ciągu dnia może
tylko wychowawca, a w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły.
13. Nauczyciel przedmiotu może zwolnić ucznia tylko ze swoich zajęć. Na okres dłuższy
na prośbę rodziców (opiekunów) uczeń może być zwolniony z zajęć tylko przez
dyrektora szkoły.
14. Sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny.
15. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
16. Oceniania z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy
ucznia dokonuje się w ocenie zachowania.
17. Poznania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego
sprawdzianu wiadomości, sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia
najwyżej dwa w ciągu tygodnia.
18. Wyrażania opinii o zachowaniu swoich kolegów.
19. Ugruntowania i usystematyzowania wiedzy na lekcji powtórzeniowej poprzedzającej
pracę kontrolną.
20. Do jednego dnia wolnego od prac kontrolnych po przerwach świątecznych i feriach.
21. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.
22. Wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres świąt
kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych.
23. Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających na terenie gimnazjum i poza nim.
24. Organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za
wiedzą dyrektora gimnazjum.
25. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
26. Korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
27. Dyskrecji w sprawach osobistych.
28. Umożliwienia ukończenia gimnazjum w przypadku zajścia w ciążę.
29. Wglądu do dokumentów prawa szkolnego:
a) statutu Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego
b) zasad oceniania
c) regulaminu pracowni.

30. Uzyskania rzetelnej informacji od wychowawcy na temat przysługujących mu praw.
31. Do nagród za pracę, czyny i osiągnięcia wymienione w statucie szkoły.
32. Do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
33. Odwołania się od kary nałożonej przez nauczyciela do dyrektora gimnazjum
(w terminie 7 dni od daty nałożenia kary).
34. Wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora gimnazjum do Kuratora
Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem dyrektora gimnazjum w terminie 7 dni od daty
wymierzenia kary. Prawo odwołania od kary przysługuje również rodzicom
(opiekunom) ucznia za pośrednictwem dyrektora gimnazjum.
35. Ubiegać się o wyznaczenie egzaminu poprawkowego w wypadku uzyskania jednej
oceny niedostatecznej w klasyfikacji rocznej lub w wyjątkowych przypadkach, gdy
uzyskał dwie oceny niedostateczne.
§ 34
Gimnazjalista ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
2. Systematycznie przygotowywać się do lekcji.
3. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
4. Okazywać należny szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom
gimnazjum,
5. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w gimnazjum,
- stosować się do zakazu spożywania posiłków, napojów, żucia gumy na zajęciach
lekcyjnych.
6. Przeciwdziałać wszystkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia
obowiązków gimnazjalisty.
7. Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne: do szkoły uczeń
przychodzi nie wcześniej niż 20 minut, a nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć. Opuszczać szkołę zaraz po zakończeniu zajęć.
8. Usprawiedliwiać nieobecność zwolnieniem wystawionym przez rodziców lub lekarza
w terminie nie dłuższym niż tydzień od powrotu do szkoły.
9. Przebywać podczas zajęć i przerw szkolnych w budynku szkoły i na boisku szkolnym.
Nie wolno mu w tym czasie wychodzić poza teren szkoły.
10. Szanować i chronić mienie szkolne.
11. Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu gimnazjum.
12. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, nauczycieli
oraz samorządu uczniowskiego.
13. Godnie reprezentować gimnazjum.
14. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi.
15. Szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka.
16. Przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej.
17. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w gimnazjum.
18. Natychmiast po dzwonku ustawić się przed określoną salą lekcyjną, spokojnie
czekając na nauczyciela.
19. Ubierać się skromnie i estetycznie, okrycie wierzchnie zostawiać w szatni,
- na zajęciach z wychowania fizycznego ćwiczyć w stroju ustalonym przez
nauczyciela tego przedmiotu.
20. Na uroczystości i apele przychodzić w stroju galowym.

21. Wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne w czasie trwania zajęć
dydaktycznych i przechowywać je w plecaku szkolnym.
22. Przestrzegać regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów
edukacyjnych.

