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I   PRAWA UCZNIA  

Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności, 

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce,  

h) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  

j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,  

k) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole, 

 

II   OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących: 

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

 

III   PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

1. Lekcja 

a) Uczniowie maj ą prawo do: 

• znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 

• pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności. 

b) Uczniowie mają obowiązek: 

• punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 

• aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 

• uzupełniania braków wynikających z absencji. 

2. Sala lekcyjna 

a) Uczniowie mają prawo do: 

• udziału w zagospodarowania powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą,  

• kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. 

b) Uczniowie mają obowiązek: 

• pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

• dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 



• niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych. 

 

3. Odpoczynek 

a) Uczniowie mają prawo do: 

• odpoczynku podczas przerwy, 

• dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli z 

wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze. 

b) Uczniowie mają obowiązek: 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbania o kulturę zachowania i kulturę języka, 

• zachowanie zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 

4. Prace domowe 

a) Uczniowie mają prawo do: 

• uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 

• ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe. 

b) Uczniowie mają obowiązek: 

• starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 

• kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w dniu, w którym zostały zadane. 

5. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa Szkolny System Oceniania. 

6. Nieobecności 

a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia a uczeń przynosi je na pierwszą godzinę 

wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą 

usprawiedliwione, 

b) ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który 

c) prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń 

chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, 

pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela, 

d) zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny WF musi zawierać wyraźną klauzulę o 

zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z 

obecnością na sali, 

e) o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice, 

f) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w czytelni. 

7. Strój szkolny 

a) W dni uroczyste uczniowie przychodzą w strojach galowych, 

b) w pozostałe dni uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetyczne, 

c) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe. 

 

IV   NAGRODY I KARY 

1. Nagrody stosowane wobec uczniów: 

a) pochwała wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, 

b) pochwała przez dyrektora szkoły wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, wobec 

uczniów całej szkoły (np. na apelu szkolnym itp.), 

c) nagroda za wyróżniające wyniki w nauce, 

d) nagroda książkowa za zajęcie I m-ca w olimpiadach na etapie szkolnym, I - III m-ca w 

eliminacjach okręgowych i udział w eliminacjach centralnych, 

e) nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów (klasie ), 

1. Kary - należy stosować wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku, a 

ponadto istnieje podstawa do przewidywania, że zastosowanie kary przyczyni się do 

osiągnięcia określonego celu wychowawczego: 

a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela, przez wychowawcę 

klasy, 

b) nagana udzielona przez wychowawcę klasy, 

c) upomnienie dyrektora szkoły, 



d) nagana dyrektora szkoły, 

e) odebranie prawa do wycieczki lub innej imprezy klasowej lub szkolnej na czas określony, 

f) przeniesienie ucznia do innego oddziału tejże szkoły - o przeniesieniu decyduje rada 

pedagogiczna, 

g) skreślenie z listy uczniów jest karą ostateczną, podejmowaną wtedy, gdy inne środki 

wychowawcze nie odnoszą skutku i rada pedagogiczna stwierdzi, że uczeń w rażący sposób 

narusza postanowienia niniejszego statutu, opuścił i nie usprawiedliwił więcej niż 45 godzin 

lekcyjnych w semestrze, umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, dopuszcza się 

kradzieży, ma udowodnione przez upragniony organ popełnienie przestępstwa, uczestniczy w 

zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków 

lub innych środków odurzających. 

h) w przypadku ucieczki z zajęć lekcyjnych stosuje się następujące sankcje: 

� za trzy ucieczki (godziny) – upomnienie wychowawcy klasy, 

� za cztery i więcej ucieczek (godzin) - nagana wychowawcy udzielona na piśmie, 

� za więcej niż 15 ucieczek (godzin) - nagana dyrektora szkoły. 

3. Zarówno nagrody jak i kary w uzasadnionych przypadkach nie muszą być stopniowane. 

4. Od kar wymienionych w § 30 ust. l pkt 2 p. pkt a i b, uczeń może odwołać się na piśmie za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły; od kary nałożonej przez dyrektora 

odwołanie nie przysługuje. 

5. Nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 

V  DZIENNIK I OCENY 

1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

2. Nieprzygotowania 

• uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn - ilość razy do 

ustalenia z nauczycielem przedmiotu; 

• uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji; 

• uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem "szczęśliwego 

numerka"; 

• "szczęśliwy numerek" jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd 

uczniowski, oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku 

lekcyjnym. 

3. Oceny 

• uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu; 

• uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny; 

• ocenach informuje nauczyciel - uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go 

nosić; 

• nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, nie później 

• niż trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnych rad pedagogicznych, informują 

uczniów o przewidywanych dla nich końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych 

wpisując je ołówkiem w dzienniku lekcyjnym  

4. Sprawdziany 

• nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej 15-to 

minutowego sprawdzianu z trzech ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń co do ilości tych 

sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej; 

• nauczyciel zapowiada klasówkę co najmniej na dwa tygodnie przed terminem określając 

dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem informacje do dziennika; 

• w ciągu dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie może być ich 

więcej niż trzy. 

 

VI   SAMORZĄD  UCZNIOWSKI 

1. W ramach realizacji swoich zadań SU uprawniona jest do: 



a) przedstawiania Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw 

ucznia jak: 

• prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

• prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

• prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazetki, 

• prawo organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem. 

b) wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna. 

2. Samorząd Uczniowski współpracuje z działającymi w szkole stowarzyszeniami i organizacjami 

zrzeszającymi uczniów. 

3. W porozumieniu z Dyrektorem Samorząd Uczniowski może brać udział w działalności instytucji 

pozaszkolnych. 

 

VII   INNE WAŻNE USTALENIA 

• W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć 

ucznia. 

• W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym 

oraz w parku za szkołą. 

• Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile 

znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez 

dyrektora szkoły. 

• Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin. 

 

 


