
PRAWA UCZNIA

1)  prawo  do  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) prawo do wyrażania myśli,  przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,  a także
światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

3)  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 swoichracji;

4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej
jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako
dostępność  do  procesu  dydaktyczno-wychowawczego  zorganizowanego  zgodnie  z  zasadami
higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

7)  prawo  do  znajomości  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  wynikających
z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania; 

8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce;

9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;

10)  prawo  do  złożenia  wniosku  o  uzyskanie  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11) prawo do 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;

12) prawo do uzyskiwania informacji na conajmniej 14 przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych.

13)  prawo  do  korzystania  z  biblioteki,  pomocy  naukowych,  sprzętu  komputerowego,
oprogramowania oraz dostępu do Internetu.



OBOWIĄZKI UCZNIA

1) regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym 
przez Szkołę;

2) systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności
     
3) poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami
i przeznaczeniem;

4) respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikającychz przepisów
prawa lub postanowień niniejszego Statutu;

5) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

6) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

7)wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;

8)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;

9) zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania 
używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu; 

10) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia 
majątku Szkoły oraz dbanie o ład i porządek; 

11)dbanie o czystość mowy ojczystej;

12)pozostawianie w szafce wierzchniej odzieży;

13) przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się 
uczniów na terenie Szkoły;

14)  przestrzeganie  zasad  higieniczno-sanitarnych  w  pomieszczeniach  Szkoły  oraz  zasad
bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego;

15)  informowanie  Dyrektora  Szkoły  i  pracowników  Szkoły  o  zaistniałych  zagrożeniach
dotyczących zdrowia i życia;

16) regularne uczęszczanie na zajęcia;

17)  przestrzeganie  Regulaminu  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń
elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz;


