
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

NASZEJ SZKOŁY 

  

PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do zdobywania rzetelnej wiedzy, wszechstronnego  rozwijania swoich umiejętności i 

zainteresowań. 

W szczególności uczeń ma prawo do: 

 znajomości programu nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treści i celów oraz 

stawianych wymagań, 

 uzyskiwania ocen sprawiedliwych, obiektywnych, jawnych i systematycznie wystawianych wg 

obowiązującej skali ocen, a także domagać się recenzji z pracy pisemnej, 

 głoszenia swoich poglądów dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - 

jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

 poszanowania jego godności, 

 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających w szkole, 

 pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 organizowania i uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej szkoły zgodnie 

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

 zgłaszania władzom szkoły, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców 

uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów; uczniowie powinny być 

poinformowani o sposobach ich załatwiania, 

 zwracania się bezpośrednio do dyrekcji szkoły w wyjątkowych sprawach osobistych, oraz w 

sprawach: 

- usprawnienia pracy szkoły, 

- złagodzenia lub anulowania wymierzonej kary, 

 wcześniejszej znajomości terminu sprawdzianu pisemnego, który powinien być wpisany do 

dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem, 

 uczestniczenia w tworzeniu programu wychowawczego szkoły, 

 uczestniczenia w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują problemy wnoszone 

przez młodzież lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych decyzji, 

 współdecydowania o wykorzystaniu wspólnie wypracowanych środków, 

 wyrażenia opinii o kolegach mających wpływ na ustalenie ocen z zachowania, przyznanie nagród i 

wyróżnień, stosowanie kar, 

 udzielania w imieniu swojej organizacji poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara, 

 uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela danego przedmiotu i powtórnego sprawdzenia jego 

wiedzy. Na wniosek wychowawcy dyrektor może określić inne formy pomocy, 

 być nie przygotowany do odpowiedzi, jeżeli na skutek choroby lub wypadku opuścił lekcję danego 

przedmiotu, 

 ocenę niedostateczną uczeń może otrzymać z danego przedmiotu tylko z powodu niedostatecznej 

wiedzy, za pracę na lekcji lub z pracy domowej, a nie z powodu złego zachowania, spóźniania lub 

nieobecności na lekcji, 



 na jednej lekcji uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnej. 

Odpowiedź ucznia obejmująca materiał, który nie był przedmiotem lekcji, bądź nie był zadany do 

opanowania w domu, nie powinna być oceniana negatywnie. 

  

OBOWIĄZKI  UCZNIA 

 Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz zdobywania 

wiedzy. 

 W szczególności uczeń zobowiązany jest do: 

 postępowania zgodnie z zasadami tolerancji, 

 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do całej społeczności szkolnej, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

 odpowiedzialności za słowa i czyny, 

 dbania o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne i osobiste, naprawianie bądź 

rekompensowanie wyrządzonych szkód, 

 podporządkowania się zarządzeniom dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, 

 godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej honor, 

 przestrzegania w czasie zajęć praktycznych i w czasie odbywania praktyk zawodowych w 

zakładach pracy, gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych obowiązujących tam przepisów i 

regulaminów ze szczególnym uwzględnieniem norm postępowania w zakresie bhp, 

 dbania o swój wygląd zewnętrzny, estetykę ubioru i włosów, przestrzegania zasad higieny 

osobistej, z okazji uroczystości ubiór ucznia powinien być schludny, skromny lecz odświętny, 

 nie opuszczania /wcześniejszego/ zajęć szkolnych bez uprzedniego zwolnienia się u nauczyciela 

danego przedmiotu, gdy chodzi o pojedyncze godziny, 

- wychowawcy klasy, w przypadku całego dnia, 

- dyrektora szkoły w razie konieczności dłuższego zwolnienia. 

 usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności w szkole u wychowawcy klasy w ciągu 3 dni, lub 

poinformowania szkoły w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub innymi 

wypadkami losowymi, 

 zgłaszania każdego wypadku wolnej lekcji u wychowawcy klasy, nauczyciela dyżurującego lub 

dyrektora szkoły, 

 bycia współorganizatorem uroczystości, imprez oraz życia kulturalnego na terenie szkoły, klasy, 

 nie noszenia przy sobie przedmiotów lub materiałów które mogłyby spowodować zagrożenie dla 

zdrowia ucznia lub kolegów 

 zgłaszania w sekretariacie szkoły faktu posiadania większej kwoty pieniędzy i zdeponowania jej u 

sekretarza szkoły. W przypadku zaginięcia pieniędzy, których nie przekazano do depozytu szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności, 

 przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 

 wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, 

 


