
Prawa i obowiązki ucznia 

§60.  

Uczeń ma prawo do: 

1) informacji o należnych mu prawach oraz środkach jakie przysługują w wypadku ich 

naruszenia; 

2) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów; 

3) znajomości szczegółowych kryteriów oceny z danego przedmiotu; 

4) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

5) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

6) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności 

osobistej; 

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki; 

10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Szkole; 

11) reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Po zakwalifikowaniu 

się do eliminacji II i III stopnia uczeń ma prawo do zwolnienia z zajęć 

dydaktycznych w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym eliminacje. Po 

zakończeniu eliminacji uczeń musi zaliczyć materiał ze wszystkich przedmiotów 

objętych programem danej klasy w terminie uzgodnionym z nauczycielami; 

12) dokonywania wyboru zajęć fakultatywnych; 

13) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza to dobra innych osób; 

14) do opieki socjalnej na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych; 

15) znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu pracy 

klasowej lub sprawdzianu (pod pojęciem „sprawdzian” rozumie się pracę pisemną 

obejmującą wiedzę i umiejętności opracowywane przynajmniej na trzech 

jednostkach lekcyjnych), przy czym ilość wymienionych form kontroli nie może 

przekroczyć – bez zgody całej klasy – trzech w jednym tygodniu i dwóch danego 

przedmiotu w miesiącu. Koordynatorami realizacji tego prawa ucznia są 

wychowawcy klasy; 

16) znajomości oceny z prac klasowych lub sprawdzianów w terminie dwóch tygodni od 

ich przeprowadzenia – uczeń otrzymuje poprawioną i ocenioną pracę oraz pisemną 

lub ustną motywację oceny razem ze sformułowanymi zaleceniami do pracy 

indywidualnej; 

17) dodatkowej pomocy nauczyciela lub kolegów zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z 

opanowaniem materiału i powtórnego (za zgodą nauczyciela) sprawdzenia i oceny 

wiedzy lub umiejętności; 

18) uczestniczenia w zajęciach kół naukowych zgodnych z jego zainteresowaniami; 
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19) okresu adaptacyjnego w pierwszym roku nauki, trwającego od 1 do 30 września, w 

czasie którego nie powinien otrzymywać ocen niedostatecznych; 

20) dwukrotnego, w ciągu półrocza, zgłoszenia nieprzygotowania do odpowiedzi bez 

podania przyczyn.  

§61.  

1. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone po sprawdzeniu przez nauczyciela listy 

obecności i zadaniu pytania: „Kto jest nieprzygotowany do zajęć?”.  

2. uczeń zgłaszający nieprzygotowanie ma obowiązek uzupełnienia w innym terminie 

powstałych zaległości programowych: 

1) uczeń zgłaszający nieprzygotowanie do odpowiedzi nie musi mieć: 

a. odrobionej pracy domowej obowiązującej na dany dzień, 

b. znać materiału z zakresu dwóch ostatnich lekcji; 

2) zgłoszone nieprzygotowanie obejmuje wszystkie jednostki lekcyjne z danego 

przedmiotu w danym dniu; 

3) zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w lekcji 

bieżącej; 

4) uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania na zapowiedzianych wcześniej 

lekcjach powtórzeniowych; 

5) uczeń ma prawo być nie przygotowany do lekcji bez odnotowania tego faktu  

w dzienniku w przypadkach: 

a. wyjazdu do teatru, kina itp. jeżeli dany przedmiot jest w dniu wyjazdu i w dniu 

następnym, 

b. dłuższej choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim lub w inny sposób 

(zaliczenie materiału z tego okresu powinno nastąpić w uzgodnionym 

z nauczycielem terminie), 

c. problemów rodzinnych, które uniemożliwiły przygotowanie się do lekcji (fakty te 

powinny być poświadczone przez rodziców), 

d. wycieczki wielodniowej (nauczyciel wtedy wyznaczy termin zaliczenia materiału, 

nie krótszy jednak niż 3 dni), 

e. wyjazdu na wycieczkę wielodniową całej klasy - uczniowie w pierwszym dniu 

nauki po powrocie mają prawo do dnia bez ocen, które ich nie satysfakcjonują 

(nauczyciele nie mogą w tym dniu odnotować nieprzygotowania); 

§62.  

1. W sytuacji stwierdzenia przez ucznia, że jego prawa zostały naruszone, uczeń może 

zgłosić skargę.  

2. Skarga może być wniesiona w przypadku, gdy: 

1) w rażący sposób została naruszona nietykalność osobista i godność ucznia; 

2) uczeń czuje się dyskryminowany ze względu na swoje pochodzenie, religię lub 

prezentowane poglądy; 

3) uczeń uważa, że został oceniony niezgodnie z zasadami WSO. 

3. Niepełnoletni uczeń zgłasza skargę za pośrednictwem rodziców. 

4. Skarga wnoszona jest w formie pisemnej do Dyrektora nie później niż 3 dni od dnia, 

kiedy prawa ucznia zostały naruszone. 
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5. Dyrektor po konsultacji z Wychowawcą podejmuje decyzję w sprawie skargi 

i przedstawia jej treść uczniowi i rodzicom nie później niż 7 dni od daty wpłynięcia 

skargi. 

6. Uczeń ma prawo do mediacji, o których mowa w § 23. 

§63.  

Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły; 

2) systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności; 

3) dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować, znać, szanować i wzbogacać jej 

dobre tradycje; 

4) uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Szkołę lub 

takich, w których Szkoła bierze udział; 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wybranych kołach 

zainteresowań; 

6) niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych maksymalnie  

w terminie do 7 dni od dnia powrotu do Szkoły; 

7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, innych 

uczniów oraz ich rodziców; 

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich kolegów – nie palić tytoniu, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających, być czystymi 

schludnym, zmieniać obuwie, dbać o czystość pomieszczeń szkolnych oraz 

szanować mienie szkolne; 

9) dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią; 

10) dostarczyć niezwłocznie zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, jeżeli 

takowe posiada. 

§64.  

1. Uczeń nieobecny w Szkole jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie do 

wychowawcy klasy w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły. Odstępstwa od tej zasady 

mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy wychowawca jest przez dłuższy czas nieobecny 

w Szkole. 

2. Wszystkie usprawiedliwienia nieobecności muszą mieć formę pisemną. 

3. Nieobecności uczniów niepełnoletnich mają prawo usprawiedliwiać wyłącznie rodzice. 

4. Uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność osobiście. 

5. Wychowawca klasy może nie uznać usprawiedliwienia ucznia pełnoletniego, jeśli ma 

uzasadnione wątpliwości co do jego wiarygodności. W takiej sytuacji potwierdzenie 

usprawiedliwienia przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) może być 

uwiarygodnieniem usprawiedliwienia ucznia. 

§65.  

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach obowiązkowych 

organizowanych przez Szkołę. 

2. Do obowiązków ucznia w tym zakresie należy przede wszystkim: 

1) systematyczne odrabianie prac domowych; 

2) aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjnym; 
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3) samodzielne poszukiwanie materiałów poszerzających zakres przekazywanych 

treści. 

3. Obowiązkiem ucznia w czasie zajęć jest: 

1) zachowanie właściwej atmosfery w trakcie lekcji tj. koncentracji na treściach, 

zachowanie spokoju i ładu; 

2) właściwe reagowanie na uwagi zgłaszane przez nauczyciela. 

§66.  

1. Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać zajęć z całego dnia, ani pojedynczych 

godzin lekcyjnych.  

2. W przypadku konieczności zwolnienia z zajęć w danym dniu niepełnoletniego ucznia 

powinien on przedłożyć wychowawcy pisemną prośbę jednego z rodziców (prawnych 

opiekunów); 

3. W przypadku nieobecności wychowawcy w Szkole decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

może podjąć Dyrektor; 

4. Zwolnić ucznia można również w przypadku osobistego odebrania go ze Szkoły przez 

jednego z rodziców (prawnych opiekunów), a w szczególnych przypadkach po 

telefonicznej rozmowie z rodzicem ucznia (prawnym opiekunem). 

§67.  

1. Uczniowie mogą posiadać w Szkole telefony komórkowe i inne urządzenia 

elektroniczne, jednak muszą je wyłączać (a nie wyciszyć) przed wejściem na zajęcia 

dydaktyczne.  

2. Na polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia, uczniowie posiadający przy sobie 

telefony komórkowe, powinni je złożyć w widocznym miejscu wyznaczonym w sali 

lekcyjnej. Odbiór telefonów następuje po zakończonej lekcji.  

3. Uczeń, który naruszy zakaz, o którym mowa w ust. 2 więcej niż jeden raz będzie 

pozbawiony prawa przynoszenia telefonu.  

4. Fakt złamania wyżej wymienionego zakazu musi być odnotowany przez nauczyciela w 

dzienniku elektronicznym. 

5. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela można użyć telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celach dydaktycznych. 

§68.  

1. Uczeń powinien okazywać należyty szacunek nauczycielom i innym pracownikom 

Szkoły, m.in. pozdrawiać ich w Szkole i poza nią. 

2. W rozmowie z nauczycielem i innymi pracownikami uczeń zachowuje właściwą postawę 

i kulturę słowa.  

3. Uczeń ma obowiązek używać przyjętych form grzecznościowych. Podobną postawę 

nacechowaną życzliwością i zrozumieniem muszą wykazywać wobec swoich kolegów z 

klasy i całej Szkoły. 

§69.  

1. Uczeń jest zobowiązany ubierać się schludnie, skromnie i nie wyzywająco. 

2. Żaden uczeń nie może swoim wyglądem prowokować innych do niewłaściwych 

zachowań.  

3. Zabrania się noszenia odzieży, która w nadmiarze eksponuje części ciała tj. zbyt 

krótkich spódnic, bluzek z głębokim dekoltem, szortów. 
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4. Uczeń w czasie uroczystości szkolnych obowiązany jest do noszenia stroju galowego 

tj. białej bluzki (koszuli) i ciemnej (ych) spódnicy (spodni). 

5. Dyrektor Szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, może wprowadzić obowiązkowy 

strój szkolny. 

6. Strój szkolny (mundur) może zostać wprowadzony dla części uczniów uczestniczących  

w zajęciach danego profilu kształcenia. 
 


