
Prawa i obowiązki uczniów 
  

Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 

jego godności, 

3) znajomości zakresu wymagań i kryteriów ocen z poszczególnych zajęć dydaktycznych i 

zachowania, 

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

5) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, 

7) sprawiedliwej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, 

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

12) poszanowania godności i nietykalności osobistej, 

13) korzystania w uzasadnionych przypadkach z pomocy finansowej (w miarę posiadanych 

środków), 

14) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

15) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych, 

16) wpływania na życie przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w szkole, 

17) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na dwa tygodnie a o 

ocenach niedostatecznych na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

18) Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania    

o charakterze opiekuńczo- wychowawczym. 

   

 Każdy uczeń  ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w 

obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności 

6)   troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej 

lekcji w danym dniu; 

8) przebywać w trakcie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły – nie może opuszczać terenu szkoły, 

9) mieć stale przy sobie i okazywać na wezwanie nauczyciela „Zeszyt wychowawczy”, 

10)  punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia 

11) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest 

na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 



13) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 

nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających; 

16) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn 

od nich niezależnych; 

17) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej 

fryzury; 

18) naprawić wyrządzone szkody lub dokonać zadośćuczynienia materialnego, 

19)  uczeń objęty dowożeniem do szkoły ma dodatkowo: 

a) właściwie zachowywać się w autobusie i bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom obsługi autobusu (kierowca, opiekun), 

b) na przystanku zachować i przestrzegać zasad bezpieczeństwa: nie biegać, nie 

popychać innych osób.  

c) W chwili przyjazdu autobusu na przystanek zachować szczególną ostrożność, 

podejść do autobusu i rozpocząć wsiadanie wyłącznie na polecenie opiekuna, który 

otwiera drzwi autobusu, 

d) Przy wysiadaniu z autobusu (w drodze powrotnej) na przystanku zająć bezpieczne 

miejsce i odczekać na jego odjazd: nie przebiegać przez jezdnię, nie wybiegać na 

jezdnię za stojącego na przystanku autobusu 

20) W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa, i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się 

ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa 

 Uczniowi zabrania się:  
1) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły w czasie lekcji. W przeciwnym przypadku telefon zostanie zabrany przez 

nauczyciela, wyłączony i przekazany dla dyrektora szkoły.  

2) nagrywania, wykonywania zdjęć, nauczycielom,  uczniom i innym  pracownikom szkoły 

bez wyrażenia przez nich zgody, 

3) działań agresywnych skierowanych do innej osoby  

4) używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów  

5) przynoszenia i zażywania wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających,   

6) farbowania włosów, 

7) stosowania makijażu 

8) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu w tym 

ozdób metalowych, których kształt i miejsce założenia zagrają bezpieczeństwu jego i 

innych, 

9) opuszczania terenu szkoły podczas przerw, a w przypadku uczniów dojeżdżających 

zakaz ten dotyczy również od momentu przjazdu do chwili odjazdu po skończonych 

zajęciach; 

10) zakaz wysiadania z autobusu (bez zgody rodziców) na innym przystanku od 

zadeklarowanego do dowozów, 

11) przynoszenia do szkoły rzeczy osobistych, cennych czy wartościowych, nieprzydatnych 

w procesie dydaktycznym, 

12) noszenia biżuteri w trakcie lekcji wychowania fizycznego, 

13) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych 

14) zapraszać  obcych osób do szkoły 

 


