
Dział VI. Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 59 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do: 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do 

indywidualnego toku i programu nauczania; 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny; 

4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac  

domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej; 

5) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień 

i odpowiedzi; 

6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

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

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach; 

11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych 

osób; 

12) swobodnego rozwoju swojej osobowości; 

13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego; 

14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) pomocy socjalnej; 

17) poszanowania przekonań religijnych; 

18) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej. 

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu skargę do Dyrektora. 

W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni 



uzyskać pisemną odpowiedź, uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły, po 

wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu. 

3. Dyrektor w terminie 14 dni zawiadamia pisemnie wnoszącego skargę o jej rozpoznaniu. 

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, 

a zwłaszcza: 

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy; 

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej od 

rodzica (prawnego opiekuna) w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu do Szkoły; 

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego; 

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom 

Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy; 

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek; 

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleń Samorządu Uczniowskiego; 

12) dbanie o schludny ubiór; 

13) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, z wyłączeniem zajęć edukacyjnych, na których 

korzystanie z telefonu może odbywać się za zgodą i pod nadzorem nauczyciela; 

14) właściwe zachowanie się na zajęciach – zgodnie z przyjętym kodeksem lub kontraktem; 

15) właściwe zachowanie się wobec nauczycieli, innych pracowników i uczniów. 

§ 60 

1. Uczeń może być nagradzany lub karany. 

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca 



zainteresowanego ucznia. 

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

6. Rozstrzygniecie Dyrektora w sprawie jest ostateczne. 

§ 61 

1. Uczniów nagradza Dyrektor Szkoły w postaci dyplomów, nagród rzeczowych z własnej 

inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego. 

Pozostałe nagrody mogą być wręczone przez wychowawcę oddziału. 

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy; 

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa od Dyrektora. 

3. Ucznia można nagrodzić za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) wzorowe zachowanie i postawę; 

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych itp. 

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń od przyznanej nagrody polega na złożeniu w terminie 3 dni od 

otrzymania przez ucznia nagrody pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły. Dyrektor 

Szkoły w terminie 14 dni udziela informacji o rozpatrzeniu zastrzeżeń. 

 

§ 62 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia: 

1) pisemne upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2) pisemne upomnienie Dyrektora; 

3) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; 

4) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole; 

5) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia; 



6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek 

programowych. 

2. Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora przenosi ucznia do innej szkoły za szczególnie rażące 

naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje w przypadkach, gdy: 

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa; 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył 

w zajęciach organizowanych przez Szkołę; 

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów i uniemożliwia 

tym samym realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

szkoły. 

3. Pełnoletni uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od kar/y, o których mowa w ust. 1, 

w terminie 7 dni od jej/ich nałożenia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do dyrektora 

szkoły. Od kar, o których mowa w ust. 1 uczeń lub jego rodzice mogą wnieść w formie 

pisemnej wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy do dyrektora w terminie 7 dniu od 

nałożenia. 

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję (w składzie wychowawca, nauczyciele uczący w klasie, 

psycholog, pedagog), która rozpatruje odwołanie. 


