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Biuletyn szkolny ZSZ Nr 2  

im. Powstańców Wielkopolskich  

we Wrześni 
 

To już 13 numer szkolnego biuletynu „Wieści z Koszar”! 

W bieżącym numerze przeczytacie o prawach i obowiązkach ucznia. 

Artykuł jest rezultatem akcji podjętej przez „Młodych Liderów”.  

Nie zapomnieliśmy również o świątecznych krzyżówkach w związku  

ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.  
Z tej to okazji redakcja biuletynu składa najserdeczniejsze życzenia  - 

zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.  

Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej.  

 

„Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, 

co się lubi - aby dar miał wartość przed Bogiem”. 
Matka Teresa z Kalkuty 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl 

http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/


 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

        Akcja podjęta przez Młodych Liderów ma na celu przybliżenie uczniom 

informacji zawartych w Statucie Szkoły. Młodzi Liderzy w pierwszym etapie swojej 

pracy ułożyli pytania a następnie przeprowadzili ankiety w wybranych klasach. 

Działanie to miało na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie ich praw  

i obowiązków. Wyniki tych ankiet Młodzi Liderzy przedstawią publicznie w szkole. 

Dodatkowo Młodzi Liderzy wykonali ulotki informacyjne oraz będą ogłaszać 

ciekawostki ze Statutu Szkoły w radiowęźle. Ostatnim działaniem dotyczącym tej 

akcji będzie wykonanie plakatów zawierających najważniejsze prawa i obowiązki 

ucznia zawarte w Statucie.  

 

Uczeń ma prawo do: 

 

 informacji na temat swoich praw, procedur odwołania się oraz instytucji,  

do których można zwrócić się  w przypadku nieprzestrzegania praw, 

 otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji, 

 zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, 

jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

 jawnej znajomości kryteriów oceniania,  

 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 informacji na temat życia szkolnego, 

 otrzymywania w toku edukacji  informacji z różnych źródeł, 

 bezpłatnej nauki,  

 swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych  i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

 równego traktowania  niezależnie od wyznawanej religii  i światopoglądu, 

 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej,  

 dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami.  

 
 

                
 

 

 

 



 

Obowiązki ucznia: 

 

  uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie  przygotowywać się oraz aktywnie 

w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe 

zachowanie, 

 

 przedstawiać w terminie 7 dni, po powrocie na zajęcia, pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie: 

     a ) zaświadczenia lekarskiego 

     b) oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów) o uzasadnionej 

         przyczynie nieobecności. 

 

 godnie reprezentować szkołę, 

 

 odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 

 dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, 

 

 pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do 

szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru 

przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, urządzenia 

elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze. 

 

 wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas 

zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie podczas 

przerw miedzy zajęciami. 

 

 starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 

 

 przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa, 

 

 przestrzegać  zarządzeń Dyrektora,  

 

 uczeń może otrzymać  nagrodę za: 

     a) bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i wzorowe zachowanie,  

     b) aktywną pracę społeczną,  

     c) wybitne osiągnięcia w konkursach. 

 

 uczeń może zostać ukarany za: 

     a) stosowanie  przemocy  fizycznej lub psychicznej,  

     b) dewastowanie  mienia szkolnego lub prywatnego innej osoby,  

     c) kradzież lub inne przestępstwa,  

     d) nieprzestrzeganie obowiązków określonych  w Statucie Szkoły. 
 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę – „Wielkanoc”  
 

     1.                 

       2.                   

3.                        

   4.                  

  5.                    

    6.                       

   7.                         

      8.                     

 9.                    

 

 

1. Pora roku, w której obchodzimy 

Wielkanoc. 

2. Pomalowane jajka. 

3. Wielkanocne ciasto. 

4. Święcimy je w Niedzielę Palmową. 

5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 

6. „Kotki” na gałązkach. 

7. Lany ... 

8. Niesiesz w nim potrawy do 

poświęcenia. 

9. Przynosi prezenty w Wielkanoc. 

 

Przygotowały: M. Pielak, O. Szarzyńska 

Opracował. M. Kamrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi prosimy dostarczać do  

p. Raczak lub p. Hoppe. 

Tylko te osoby, które poprawnie rozwiążą 

obydwie krzyżówki  będą brane pod uwagę 

przy przyznawaniu nagród. 

Rozwiąż krzyżówkę – „Wiosna”  
 

    1.                   

    2.                

 3.                        

     4.                 

5.                         

      6.             
 

1. Mieszka przy ziemi, 

Pod niebem śpiewa, 

Jego piosenka 

Wiosnę przywiewa. 

 

       2.  Wracamy. Nowina wesoła. 

            Pozdrawiamy nasz kraj kochany. 

            Szukajcie już brzozy dokoła. 

            Kle... Kle... Kle... 

            Kto woła? 

      

3. Przyszła wiosna do lasku 

      Z kluczykiem przy pasku. 

      A te klucze „pachnące” 

      Można znaleźć na łące. 

 

4. Ulepiła pod oknem 

Swego gniazdka połowę. 

A już ćwierka wesoło, 

Że mieszkanie gotowe. 

 

5. Niedługo zima pryśnie –  

Śnieg już przebiłem, 

Bo jestem ... 

 

       6.  Co to za kotki 

            Na drzewach siedzą, 

            Myszy nie łowią, 

            Ptaszków nie jedzą? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Redakcja „ Wieści z Koszar”:                                                

                                                                Aleksandra Hoppe,  
                                                          Łukasz Tokarski oraz Edyta Raczak. 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! 


