
Prawa, obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) poszanowania swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami  

2) równego traktowania wobec prawa;  

3) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich 

naruszenia 

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób  

5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

6) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa  

7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

wsparcia wychowawcy klasy i pomocy pedagoga szkolnego/psychologa i doradcy 

zawodowego,  

8) pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce,  

9) jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  

10) zdobywania wiedzy i umiejętności podczas procesu kształcenia oraz rozwijania 

i zaspakajania własnych zainteresowań,  

11) działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi szkoły,  

12) korzystania z  zasobów szkoły, pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,  

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz wyboru 

nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,  

14) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z  regulaminem Komisji Socjalnej 

i Stypendialnej dla uczniów,  

15) indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.  

16) zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, Radzie Rodziców, Samorządowi 

Uczniowskiemu uwag i postulatów dotyczących wszystkich spraw  

17) składania skarg i wniosków zgodnie z procedurą rozpatrywania i przyjmowania skarg 

i wniosków.  

18) uczestniczyć we wszelkich formach zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych 

prowadzonych przez zespół. 

2. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie oraz regulaminach i procedurach 

obowiązujących w szkole  

2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  

3) dbać o dobre imię szkoły;  

4) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych  

5) przestrzegać ceremoniału i stroju obowiązującego w szkole  

6) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; właściwie zachowywać się na zajęciach 

i punktualnie przychodzić na nie;   

7) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,  

8) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;  

9) dbać o zdrowie i życie swoje i innych oraz higienę osobistą,  

10) w czasie zajęć i przerw przebywać na terenie szkoły. 

  



3. Uczniom zabrania się: (ma zakaz)  

1) korzystania z jakichkolwiek używek (zakaz palenia, picia alkoholu oraz zażywania 

jakichkolwiek środków odurzających) na terenie szkoły, w jej otoczeniu oraz na 

imprezach organizowanych przez szkołę  

2) rozprowadzania wszelkich niedozwolonych środków w świetle obowiązującego prawa 

na terenie szkoły, w jej otoczeniu oraz na imprezach organizowanych przez szkołę  

3) opuszczać terenu szkoły podczas przerw  

4) narażać swojego i innych osób życia i bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób  

5) korzystania z mienia szkoły i pomieszczeń szkolnych bez zgody nauczyciela  

6) korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji 

4. Uczeń pełnoletni może scedować na piśmie reprezentowanie swojej osoby wobec szkoły 

na rodziców (dotychczasowych prawnych opiekunów). Uczeń w każdym momencie może 

wycofać pełnomocnictwo udzielone rodzicowi (dotychczasowemu prawnemu 

opiekunowi) 


