Podstawowe prawa i obowiązki ucznia
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Krakowie
1. a) Uczeń ma prawo do pełnej informacji, dotyczącej wymagań nauczyciela odnośnie
nauczanego przezeń przedmiotu oraz informacji o kryteriach i zasadach oceniania
zachowania.
b) Uczeń ma prawo do informacji na temat terminu oddania prac z danego zadania
z przedmiotów artystycznych na pierwszych zajęciach poświęconych temu zadaniu.
2. a) Uczeń powinien systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach
szkolnych. Szczególna aktywność wymagana jest na zajęciach plastycznych,
a systematyczna praca domowa jest potwierdzeniem właściwego wyboru szkoły.
b) Uczeń zobowiązany jest do zorganizowania swojego warsztatu pracy.
c) Uczeń odpowiada.za swoje prace pozostawione w pracowni oraz swoje rzeczy
pozostawione na terenie Szkoły.
d) Uczeń ma obowiązek posprzątania pracowni przed jej opuszczeniem
e) Do obowiązków dyżurnego klasowego należy dopilnowanie porządku w pracowni
i w klasie po zakończeniu zajęć.
3. a) Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania elementarnych norm dobrego
wychowania w każdej sytuacji.
b) Wszelkie przejawy wandalizmu oraz braku poszanowania wspólnej własności będą
karane surowo, ze skreśleniem z listy uczniów włącznie.
c) Podczas uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój odświętny; na co dzień
ubiór stosowny i estetyczny wygląd
d) Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania w szkole porządku i czystości.
e) Ucznia obowiązuje zakaz, zarówno posiadania, jak i stosowania używek (takich jak
papierosy, alkohol, narkotyki i inne).
f) Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć
lekcyjnych.
g) Od ucznia wymaga się punktualności i obowiązkowości.
h) O ocenie zachowania decydują ogólnie przyjęte normy dobrego wychowania,
przestrzeganie zasad ustalonych i opisanych w Statucie Szkoły
4. a) Każdy uczeń musi posiadać Dzienniczek podpisany przez rodziców, wychowawcę
klasy i potwierdzony pieczęcią Szkoły.
b) Dzienniczek jest podstawowym sposobem pisemnej korespondencji między
rodzicami (opiekunami) ucznia a szkołą
c) Zwolnienie ucznia w trakcie zajęć może nastąpić na prośbę rodziców.
d) Opuszczenie zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela prowadzącego jest traktowane
jako nieobecność
e) Nieobecności na zajęciach szkolnych powinny być systematycznie
usprawiedliwiane przez rodziców, opiekunów lub w formie zwolnienia lekarskiego.
Po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek przedstawienia Dzienniczka
z usprawiedliwieniem do siedmiu dni.
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5. Uczeń może być oceniany na każdej lekcji. Formy sprawdzania wiadomości są
następujące:
a) odpowiedź ustna - obejmująca zakres bieżącego materiału, tzn. zrealizowanego
w trakcie trzech ostatnich spotkań (jedno-lub dwugodzinnych);
b) odpowiedź pisemna – kartkówka, która może być przeprowadzona bez
uprzedzenia, o ile obejmuje zakres materiału obowiązujący przy odpowiedzi
ustnej;
c) odpowiedź pisemna – zadanie klasowe, uwzględniająca większą partię materiału.
W danym dniu może odbyć się zadanie klasowe z jednego tylko przedmiotu,
a w tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy. Termin takiego sprawdzianu
powinien być ustalony i wpisany do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.
Uczeń ma prawo do jawności oceny. Oceny z prac pisemnych powinny być
przedstawione uczniom w ciągu dwóch tygodni; odpowiedzi ustne, przeglądy,
poszczególne zadania projektowe powinny być oceniane na bieżąco.
Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, co zwalnia go jednocześnie:
z pracy domowej (z wyjątkiem prac zapowiedzianych z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem), z odpowiedzi ustnej, kartkówki, posiadania zeszytu i innych
materiałów potrzebnych do lekcji. Tak rozumiane nieprzygotowania nie są brane pod
uwagę przy klasyfikacji, ale nie zwalniają ucznia z obowiązku pracy na lekcji
Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań zależna jest od tygodniowej liczby godzin
z danego przedmiotu: przy jednej lub dwóch godzinach
w tygodniu – jedno nieprzygotowanie, przy większej liczbie godzin w tygodniu - dwa
nieprzygotowania na semestr.
Uczeń w pierwszym dniu obecności – po ponad tygodniowej absencji i po
przedstawieniu usprawiedliwienia – zwolniony jest z odpowiedzi ustnej i pisemnej.
6. a) Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za pracę całoroczną.
b) Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych otrzymał następującą ocenę końcoworoczną: z przedmiotów:
rysunek i malarstwo oraz specjalność artystyczna lub sztuka stosowana – wyższą
od dopuszczającej, z pozostałych przedmiotów wyższą od niedostatecznej.
c) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli
nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania, a w odniesieniu do przedmiotów: specjalność
artystyczna, sztuka stosowana, rysunek i malarstwo do nieklasyfikowania ucznia
upoważnia nieobecność na 1/3 godzin lekcyjnych.
d) Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych końcoworocznych 10 dni przed klasyfikacją.
e) Warunki i tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana oraz szczegółowe
przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zawarte są w Statucie
Szkoły.
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