
       PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 2019/2020  

Uczeń Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w Bridgeport poznaje dziedzictwo kultury polskiej i 
zasady życia chrześcijańskiego. Swoją postawą godnie reprezentuje tę szkołę. 

1. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole bądź znajdującym się 
na terenie szkoły, zwłaszcza osobom starszym. 

2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w szkole. 

3. Uczeń powinien przychodzić punktualnie do szkoły na lekcje. 

4. Uczeń zachowuje się właściwie na lekcjach: uważa i pracuje (nie wolno jeść, żuć gumy, bawić się, zabronione 
jest korzystanie ze wszelkich urządzeń elektronicznych typu smart phone itp ). 

5. W przypadku nieobecności na lekcji (lekcjach) wymagane jest ustne, telefoniczne lub pisemne 
usprawiedliwienie od rodziców lub opiekunów. 

6. Należy pilnie przygotowywać się do zajęć szkolnych: odrabiać zadania domowe, porządnie prowadzić zeszyty, 
korzystać z podręczników i innych pomocy, przynosić przybory do pisania. 

7. W czasie przerwy należy przebywać na terenie wyznaczonym i zachowywać się kulturalnie (nie krzyczeć, nie bić 
się, nie używać brzydkich słów, dbać o czystość). 

8. O każdym zaistniałym wypadku należy natychmiast poinformować nauczyciela lub osobę dyżurującą. 

9. Należy zgłosić nauczycielowi lub osobie dyżurującej każdą zauważoną szkodę. 

10. Po zakończonych lekcjach należy pozostawić porządek na swoim miejscu i spokojnie opuścić klasę i szkołę. 

11. Uczniowie otrzymują w każdym roku szkolnym szczegółowe wskazania przestrzegania ładu i porządku w 
budynku szkolnym, w którym odbywają się zajęcia w danym roku szkolnym. 

12. Uczeń ma prawo do odpowiednio dobrego poznania materiału (do indywidualnej pomocy ze strony 
nauczyciela). 

         

Przyjmuję do wiadomości:       ---------------------------------------         --------------------------------- 
        Podpis ucznia        Podpis rodzica 

............................................................................................................................................................ 
 Nazwisko i imię ucznia drukiem     Data 
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