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I. WSTĘP 

1. Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic – jako 

człowiek ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia 

oraz swojej wolności, własności i zdrowia. 

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek znać i przestrzegać prawo szkolne: 

Statut Szkoły, regulaminy, procedury. 

II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczniowie mają prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

b) poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 

c) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, 

d) rozwijania zdolności i zainteresowań, 

e) wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci samorządu klasowego 

i Samorządu Szkolnego. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

a) przestrzegania regulaminu szkolnego, 

b) chronienia własnego życia i zdrowia oraz przeciwdziałania zagrożeniu życia i zdrowia innych, 

c) przestrzegania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób, 

d) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 

e) uczenia się i rozwijania swoich zdolności. 

III. ZASADY DOTYCZĄCE SFERY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii lub drugiego języka obcego, przebywa w tym czasie w czytelni 

biblioteki szkolnej; w przypadku, gdy jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja w planie, może przyjść do 

szkoły później lub wyjść ze szkoły wcześniej na pisemną prośbę rodzica. 

2. Uczeń, w stosunku do którego podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach, jeśli odbywają się one w środku dnia; gdy jest to jego pierwsza lub ostatnia 

lekcja w planie, może przyjść do szkoły później lub wyjść ze szkoły wcześniej na pisemną prośbę rodzica. 

3. W przypadku złego samopoczucia ucznia można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki 

osoby dorosłej. 

4. Podczas zajęć szkolnych uczeń przebywa wyłącznie w budynku lub na boisku szkolnym. 

5. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły o zaistniałych zagrożeniach 

dotyczących zdrowia lub życia. 

6. Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 

7. Palenie przez ucznia tytoniu, e-papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków 

odurzających w szkole, na terenie przyszkolnym, podczas imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek jest 

zabronione; nieprzestrzeganie zakazu jest poważnym wykroczeniem (ze wszystkimi konsekwencjami) 

i wpływa na ocenę zachowania. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe mienie przynoszone przez uczniów do szkoły, np.: 

rowery, laptopy, tablety, telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny. 

9. W okresie jesienno–zimowym wszyscy uczniowie zostawiają odzież wierzchnią w szatni i korzystają z obuwia 

zmiennego ustalonego w szkole. 

IV. Negatywne zachowania ucznia powodują podjęcie następujących działań wychowawczych: 



1. Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, psychologa, 

pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

2. Zawiadomienie rodziców (opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

3. Skłonienie ucznia do analizy własnego postępowania, zobowiązanie do respektowania zasad 

współżycia w szkole i naprawienia szkód moralnych i rzeczowych. 

4. Podpisanie przez ucznia zobowiązania/kontraktu uczniowskiego odnośnie zaprzestania niewłaściwego 

postępowania i zapoznania się z możliwymi konsekwencjami niedotrzymania zobowiązań. 

5. Rozmowa z rodzicami i uczniem prowadzona przez wychowawcę. 

6. Rozmowa z rodzicami i uczniem w obecności wychowawcy, psychologa, pedagoga szkolnego, 

dyrektora szkoły. 

7. Komisja interdyscyplinarna zwołana przez dyrektora szkoły. 

V. ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I NA LEKCJI 

1. Uczeń w czasie lekcji: 

A. nie może: 

a) jeść, żuć gumy, pić, 

b) trzymać na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji, 

c) mieć włączonego telefonu komórkowego, 

d) posługiwać się telefonem komórkowym, innym urządzeniem elektronicznym (chyba, że prosi o to 

nauczyciel w celach edukacyjnych). 

B. powinien: 

a) wstać, jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, 

b) kończyć pracę na wyraźny sygnał nauczyciela, 

c) pozostawić po sobie porządek (odpowiadają za to wszyscy uczniowie). 

2. Uczeń na terenie szkoły: 

A. nie może: 

a) nosić nakrycia głowy, 

b) używać wulgaryzmów, 

c) bić się z kolegami i dokuczać im, 

d) posiadać niebezpiecznych przedmiotów, 

e) palić papierosów, e-papierosów i stosować innych używek, 

f) zaśmiecać szkoły i niszczyć mienia szkolnego, 

B. powinien: 

a) witać się i żegnać z pracownikami szkoły, 

b) dbać o porządek. 

3. Strój szkolny. 

A. uczeń powinien: 

a) ubierać się i wyglądać schludnie i estetycznie, 

b) w dni uroczyste przychodzić w stroju galowym, 

c) na lekcjach wychowania fizycznego strój dostosować do wymogów określonych przez nauczyciela 

przedmiotu. 

VI. ZASADY DOTYCZĄCE SFERY DYDAKTYCZNEJ 

1.  Uczeń ma prawo do: 

a) znajomości celu lekcji oraz jej zadań, 

b) zdobywania i poszerzania wiedzy przy pomocy nauczyciela, 

c) zadawania pytań dotyczących niezrozumiałych partii materiału na lekcji, 

d) otrzymania od nauczyciela wyjaśnienia trudnych problemów związanych z przerabianym materiałem, 

e) lekcji powtórzeniowej przed klasówką, sprawdzianem, 

f) korzystania z oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

g) korzystania z tzw. „Szczęśliwego Numerka”. 



2.  Uczeń ma obowiązek: 

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, a w przypadku nieobecności w szkole – 

uzupełnienia braków, 

b) przestrzegania ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji, 

c) przygotowania się do zajęć, 

d) aktywnego udziału w lekcjach, 

e) prowadzenia zeszytu przedmiotowego i terminowego wykonywania zadań domowych, 

f) zmieniać w szkole obuwie ze względów porządkowych i higienicznych, 

g) dostosować strój szkolny zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności reguluje Statut Szkoły. 

4. Ocenianie uczniów regulują: Statut Szkoły  i rozporządzenia MEN. 

5. Nieprzygotowania uczniów regulują Wymagania Edukacyjne. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące oceniania uczniów, oceniania zachowania, zasad klasyfikacji oraz 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zawiera Statut Szkoły.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument nie jest dokumentem zamkniętym. 

2. Zmiany mogą być dokonywane każdego roku przez zespół powołany przez dyrektora szkoły. 

3. Do niniejszego dokumentu mogą być wprowadzone uzupełnienia, które wynikną z nowych 

rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia i wychowania czy 

innych regulacji prawnych. 

 


