ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE
Prawa i obowiązki ucznia
§ 110.
Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do
wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.
2. Uczeń ma prawo do:
1) informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość
otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad
oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego
sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2) wiedzy o przysługujących mu prawach;
3) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
5) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami
i procedurami obowiązującymi w szkole;
6) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu
nauczania;
7)
odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości
psychofizycznych i predyspozycji ucznia;
8)
zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
9)
opieki wychowawczej;
10)
swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych
osób;
11) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz
upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
12) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego
programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie
ukończenia szkoły
w skróconym czasie;
13) uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni
przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych
i rocznych;
14) zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
15) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce;
16) złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
17) wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
18) opieki zdrowotnej;
19) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
20) ochrony własności intelektualnej;
21) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję
nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania,
poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania
bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz
jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia
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swoich racji;
współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;
bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;
wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;
pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub życiowej;
przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu
i kierunku kształcenia;
reprezentowania szkoły na zewnątrz;
ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
równego traktowania.

2. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do

wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

3. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie,
względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

4. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy
postępowania administracyjnego.

5. Do obowiązków ucznia należy:
1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego;
2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:
a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
c) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
d) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
e) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
3) systematycznie przygotowywanie się do zajęć, tzn.:
a) odrabiać zadania domowe;
b) czytać systematycznie lektury szkolne;
c) posiadać: podręczniki, zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń, odpowiednie przybory
i materiały na zajęcia plastyczne i techniczne oraz strój na lekcje wychowanie fizycznego;
d) właściwie zachowywać się podczas zajęć, tzn.: nie rozmawiać, nie zajmować się sprawami nie
związanymi z zajęciami, nie wychodzić z ławki bez uzasadnionej potrzeby, nie jeść, nie żuć
gumy, nie komentować wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, wykonywać bezzwłocznie
polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły;
e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, tzn.: zgłaszać się do odpowiedzi, rozwiązywać problemy
i zadania, stawiać pytania , uczestniczyć w dyskusji, wykonywać zadania twórcze;
f) pisać każdą pracę kontrolną;
4) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, tj.:
a) okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły na jej terenie i poza szkołą poprzez
społecznie akceptowane formy jak: używanie grzecznościowych zwrotów” dzień dobry,
przepraszam, do widzenia, proszę, dziękuję”, stosowanie zasad kulturalnego zachowania się –

pierwszeństwa przy drzwiach, kłanianie się, pozdrawianie;
b) nie używać słów uznanych za niekulturalne i wulgarne w stosunku do wszystkich członków
społeczności szkolnej, nie używać przezwisk;
c) szanować nietykalność drugiej osoby: nie zaczepia słownie i fizycznie kolegów;
5) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
6) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
9) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży i dokonywanie zmiany obuwia ;
10) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
11) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom
i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
12) szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
13) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
14) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;
15) usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców,
nieobecności, wciągu 3 dniu od dnia powrotu do szkoły;
16) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane;
17) noszenie ustalonego w szkole stroju galowego;
18) dbanie o czystość mowy ojczystej;
19) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
20) przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na
terenie Szkoły;
21) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących
zdrowia i życia;
22) przestrzegania zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz.

6. W celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków dydaktycznych podczas zajęć ustala się
następujące zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkole:

1) na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw zakazuje się używania
telefonu i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz;
2) uczniowie są zobowiązani schować telefon, czy urządzenie om którym mowa w pkt.1) do
indywidualnych szafek uczniowskich, które następnie należy zamknąć na klucz;
3) telefony są schowane w szafkach uczniowskich do czasu opuszczenia szkoły przez ucznia;
4) dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach związanych ze
zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy
oddziału lub Dyrektora Szkoły;
5) używanie telefonów komórkowych podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych
wymaga zgody opiekuna wycieczki.

7. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły
1) uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych;
2) podczas wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkolę godnie ją reprezentuje,

zachowuje powagę, a w przypadku udziału w konkursach wiedzy starannie się do nich
przygotowuje;

3) ubiera strój galowy w dni świąteczne takie jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Komisji
Edukacji Narodowej, Akademia z okazji 11 Listopada, Dzień Patrona Szkoły w dniu 12 grudnia,
Akademia z okazji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego i inne zalecone przez dyrektora szkoły;

4) ubiera strój galowy w każdym przypadku reprezentowania szkoły podczas uroczystości z okazji
świąt państwowych, udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych;

5) przez strój galowy rozumie się, w przypadku chłopców: białą koszulę, granatowe lub czarne
spodnie, natomiast u dziewczynek jest to biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,
wszystkich obowiązuje odpowiednie obuwie – niesportowe;
1) Strój regionalny dla dziewcząt to spódnica, biała bluzka, serdak, a dla chłopców portki, opasek,
biała koszula, kapelusz, cucha.
Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych,
reprezentowania Szkoły na zewnątrz, decyzję o rodzaju stroju: galowego, czy regionalnego
podejmuje nauczyciel opiekun ucznia.

8.

Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd.
1) strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą
eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów;

2) zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży, umieszczanie kolczyków
w nosie lub na powiekach;

3) fryzura powinna być schludna, nie wolno koloryzować włosów;
4) biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji
oficjalnych, zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego;

9. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną
losową.
10. Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z wszystkich lub z części zajęć w danym dniu udziela
wychowawca klasy tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku
rodziców.

11. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego
12.
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uczącego
w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje
wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie
nieobecności.
Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do
trzeciego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć
edukacyjnych.
Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.13, nie będą uwzględniane.
Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.9.

17. Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją

usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie
pisemnego wniosku rodziców.
18. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.
19. Dyrektor szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają ma prawo do:

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia
organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe;
2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym,
poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne,
emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania;
4) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice;
5) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek:
1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego dziecka;
2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć;
3) nie niszczyć i wynosić zabawek, pomocy i mienia punktu przedszkolnego.

