
Załącznik nr 7 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW  

           
I. Uczeń ma prawo do: 
 

1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości 
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi. 

2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
4. Swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły a także światopoglądowych i religijnych. Nie może to jednak uwłaczać niczyjej 
godności. 

5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 
6. Reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. 
7. Do jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego 

stanu wiedzy i umiejętności. Uczeń, oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje 
wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią 
oceniane jest odrębnie. 

8. Do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych, 
sprawdzianów wiadomości. Klasówki i sprawdziany powinny być zapowiedziane 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. W tygodniu nie więcej niż 3 sprawdziany, a dziennie tylko jeden. 
10. Klasówki, sprawdziany winny być sprawdzone w ciągu tygodnia a prace z języka 

polskiego w ciągu dwóch tygodni. 
11. Odpowiedniej ilości czasu na wypowiedzenie się. 
12. Umotywowania na własną prośbę otrzymanej oceny ze strony nauczyciela. 
13. Odwołania się od oceny okresowej zgodnie z przepisami zawartymi w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
14. Do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy kiedy napotyka na trudności w 

opanowaniu materiału /uczeń indywidualnie zgłasza się do danego nauczyciela/. 
15. Do korzystania z pomocy koleżeńskiej w zespołach zorganizowanych przez 

wychowawcę klasowego. 
16. Korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 
17. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych tylko pod 

opieką nauczyciela. 
18. Do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. 
19. Przerw świątecznych, ferii bez zadań domowych. 
20. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz pracę w 

organizacjach działających na terenie szkoły. 
21. Społeczność szkolna ma prawo do organizacji imprez klasowych, udziału 

w wycieczkach krajoznawczych i poznawczych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 
oraz w wycieczkach kosztem zajęć lekcyjnych w wymiarze nie przekraczającym 
czterech dni w ciągu roku szkolnego. 

a) Za niską frekwencję miesięczną – poniżej 90% - z przyznanej puli dni 
na wycieczki odejmuje się 1 dzień a za niższą od 80 odejmuje się 2 dni. 

b) Prawo to zostaje zawieszone w przypadku drastycznego pogorszenia się 
wyników nauczania, wagarów, drastycznego naruszenia Statutu Szkoły 

c) O zawieszeniu lub odwieszeniu prawa do organizacji imprez klasowych 
decyduje dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, 
wychowawcy lub pedagoga szkolnego. 

22. Pomocy socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 



 
 
II. Uczeń ma obowiązek: 
 

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, na rzetelną pracę nad 

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności systematycznego przygotowywania się do 
zajęć szkolnych a w szczególności: 

- punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne, 
- do sal lekcyjnych wchodzić z nauczycielem po dzwonku, 
- z urządzeń i pomocy w gabinetach korzystać wyłącznie za zgodą i w obecności 

nauczyciela, 
- kategoryczny zakaz korzystania z sali gimnastycznej pod nieobecność 

nauczyciela, 
- przynosić wszystkie przybory i pomoce potrzebne w czasie zajęć, 
- każdą nieobecność usprawiedliwiać na najbliższej lekcji z wychowawcą, 

przedstawiając zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie napisane przez 
rodziców w dzienniczku ucznia. 

3. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 
ojczystej. 

4. Dbać o schludny, stosowny do szkoły wygląd, a podczas uroczystości obowiązuje 
strój galowy ( biało-granatowo-czarny). Uczeń nie stosuje makijażu, nie maluje 
paznokci, nie farbuje włosów. 

5. W sytuacji nie przestrzegania ustaleń punktu 4 uczeń może być wykluczony z udziału 
w uroczystościach. O wykluczeniu decyduje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

6. Podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 
oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego. 

7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego: 
- okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
- szanowania poglądów i przekonań innych, 
- naprawienia przez siebie wyrządzonej szkody. 

Jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody umyślnej wówczas pedagog szkolny  
w porozumieniu z dyrektorem ustala sposób jej usunięcia. 

8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, uczeń - nie pali tytoniu, 
nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest 
schludny i czysty, nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej. 

9. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 
10. Przebywać w czasie przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego w miejscach, gdzie 

odbywa się przerwa /parter, I piętro, boisko/. Podczas przerw nie opuszczać terenu 
szkoły. 

11. Godnie reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i 
innych imprezach. 

12. Zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i życiu 
powierzającemu. 

13. Wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 
zajęć lekcyjnych. 
Uczeń używa telefon komórkowy na terenie szkoły tylko i wyłącznie w sytuacji pilnego 
kontaktu z bliskimi. 

 
 
 
 
 



 
 


