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ROZDZIAŁ IX 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 86  

1. 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. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego 

ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako 

katalogu praw i obowiązków ucznia. 

3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy: 

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 swoich racji; 

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 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; 

13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania 

oraz dostępu do Internetu. 
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4. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia 

skargi do wychowawcy, Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym. 

5. 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. 

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

administracyjnego. 

 

§ 87 

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw 

 i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły. 

2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności: 

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 wynikających z 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) unikanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym nie 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) przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na 

terenie Szkoły; 

13) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa 

określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   

przeciwpożarowego; 

14) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących 

zdrowia i życia; 

15) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i  nieobecności w 

terminie 14 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;  

16) przestrzeganie zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. Dopuszcza się korzystanie z 
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telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za 

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły. Szczegóły 

określa Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych 

powinien być skromny i stonowany. Uczniowie nie mogą nosić zbyt krótkich spodni, spódnic oraz 

eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Zabrania się: makijażu twarzy, malowania  

paznokci,  tatuaży, kolczyków  w nosie lub na powiekach. Fryzura powinna być schludna, kolor włosów 

naturalny. Biżuteria nie może być wyzywająca, powinna być dostosowana do sytuacji. Zakazuje się 

noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego. 

4. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców biała koszula i ciemne 

spodnie. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania  Szkoły na zewnątrz. 

5. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. 

Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie 

oddalać się z terenu Szkoły. 

6. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca 

klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności. 

7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do 

czternastego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.7, nie będą uwzględniane. 

9. Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego 

nieobecności Dyrektor lub nauczyciel przedmiotu . 

10. Zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu może nastąpić na podstawie umotywowanego 

pisemnego wniosku rodziców a  w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica.  

11. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką 

nauczyciela) potwierdzone jest wpisem w księdze wyjść. 

12. Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te 

przechowywane są do końca roku szkolnego. 

13. Dyrektor szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy  

w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu. 

14. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z 

permanentną absencją uczniów. 

 

§ 88 

 

1. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia; 

3) wykonywanie prac społecznych, 

4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu; 

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska 

szkolnego. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) nagrody rzeczowe; 

2) wyróżnienia w formie pisemnej; 
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3) pochwała na forum szkoły; 

4) publikacja na stronie internetowej szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w 

innej formie. 

4. Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub na wniosek 

wychowawcy klasy, rady pedagogicznej oraz rady rodziców. 

5. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz 

powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody. 

 

§ 89 

 

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 77 ust. 2 Statutu, mogą być stosowane 

wobec niego kary: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) naganą wychowawcy klasy; 

3) upomnieniem Dyrektora szkoły; 

4) naganą Dyrektora szkoły; 

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym, 

sportowym – dokonuje wychowawca klasy; 

6) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. zawodach, olimpiadach, 

imprezach sportowych – dokonuje Dyrektor; 

7) za naruszenie zasad współżycia społecznego w szkole, za szkodliwy wpływ na społeczność 

uczniowską, chuligaństwo uczeń może być przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do klasy równoległej 

na wniosek rady pedagogicznej. 

2. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, 

terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi 

wniesienie odwołania. 

3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub 

za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w 

terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej. 

4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia 

nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane 

w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia. 

7. W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby. 

8. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  

w szczególności, gdy: 

1) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

2) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów; 

3) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc 

fizyczną; 

4) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły 

lub poza nią; 

5) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 
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6) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;  

7) nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar 

porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia. 

9. Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły. 

10. Nałożenie kary następuje w ciągu 14 dni od ujawnienia przewinienia. 

 

  

  


