
Rozdział 4 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 28 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu  

szkoły; 

2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet); 

3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał; 

4) opieki podczas pobytu w szkole; 

5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym 

ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej, osobistej ucznia; 

7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii w sposób nieuwłaczający innym; 

8) rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

       9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów                   

 i olimpiad przedmiotowych; 

10) sprawiedliwej oceny wiedzy; 

11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki; 

12) znajomości na bieżąco swoich ocen; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,  

a w szczególności: 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, 

bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych); 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole; 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności; 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, świetlicy, 

szatni, sali gimnastycznej); 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych; 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania; 

7) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych; 



8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni, ustalony strój szkolny i obuwie 

zmienne zgodny z postanowieniami określonymi w § 29. 

3. Uczeń nie może: 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających; 

2) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw; 

3) używać na terenie szkoły i podczas zajęć szkolnych urządzeń i przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie, a w szczególności laserów, dronów, ostrych narzędzi  itp.; 

4) używać na terenie szkoły głośników. 

 

§ 29 

 

1. Ubiór obowiązujący uczniów szkoły. 

1) Ubiór ucznia jest wyrazem szacunku do pracowników szkoły oraz koleżanek                       

i kolegów. Świadczy o kulturze osobistej i znajomości norm obyczajowych. Elementy 

ubioru nie mogą nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić 

potencjalnego zagrożenia Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być schludny                 

i estetyczny,  a wygląd zadbany i czysty. 

2) Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu, np. zajęcia edukacyjne,  

dyskoteka, teatr, kino, wycieczka, a na zajęciach odbywających się poza budynkiem  

szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi 

ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter zajęć czy uroczystości. 

3) Noszony ubiór nie może zawierać prowokacyjnych i obraźliwych nadruków, 

niestosownych ilustracji i wulgarnych napisów (również w języku obcym), 

propagujących lub kojarzonych z treściami zabronionymi prawem. 

4) Zabronione jest noszenie ozdób ekstrawaganckich  typu piercing, tunele oraz 

eksponowania tatuaży, dopuszcza się pojedynczy kolczyk w uchu. 

5) Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej. 

6) Ubrania nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów. Muszą  zasłaniać brzuch, 

plecy, ramiona oraz zakrywać  bieliznę. 

7) Podczas przebywania w szkole uczniowie są obowiązani zdejmować nakrycie głowy. 

8) Elementem obowiązkowego stroju ucznia jest  obuwie zmienne do chodzenia tylko po 

szkole. 

9) Fryzura ucznia powinna być schludna i odpowiednia do pracy na zajęciach. Nie 

dopuszcza się koloryzacji oraz fryzur kojarzących się z subkulturami. 

10)  Paznokcie uczniów winny być naturalne, krótkie i zadbane (dopuszcza się malowanie 

paznokci jedynie lakierem bezbarwnym). 

11) Zakazane jest stosowanie makijażu, w tym makijażu permanentnego.  

2. W szkole obowiązują następujące rodzaje strojów szkolnych: 

1) Strój odświętny (galowy) obowiązujący uczniów podczas uroczystości szkolnych, 

konkursów, egzaminu ósmoklasisty oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz: 



a) dziewczęta – gładka, biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, gładka, granatowa 

lub czarna spódnica nie krótsza niż do połowy uda lub eleganckie długie spodnie  w 

tych samych kolorach; 

b) chłopcy – biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe  lub  czarne 

spodnie (ewentualnie garnitur). 

c) elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie. Ze względu na bezpieczeństwo 

sugerowane jest obuwie na płaskiej podeszwie. 

2) Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej: 

a) dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice lub sukienki (długość nie może być 

krótsza niż do połowy uda), jak i spodnie długie lub do wysokości kolan.                                

Dopuszcza się noszenie legginsów jedynie w zestawie z sukienką lub tuniką; 

b) chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach 

lub spodnie sportowe (dres), w okresie letnim spodnie nie mogą być krótsze niż do 

wysokości kolan. 

3) Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia 

zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. Strój gimnastyczny noszony jest 

wyłącznie na zajęciach wychowania fizycznego. 

3. Ustalenia końcowe: 

1) Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są wychowawcy, nauczyciele 

oraz Dyrekcja szkoły. 

2) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo zwracania uczniom uwagi, 

łącznie z wpisem uwagi negatywnej do e dziennika, że ich wygląd odbiega od ustaleń 

szkoły, oraz mają obowiązek zgłaszania takiego faktu wychowawcy klasy. 

3) Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców o nieprzestrzeganiu przez 

ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad ubioru i wynikających z tego faktu 

konsekwencjach. 

4) Nauczyciel może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z ustalonymi                

w szkole zasadami. 

5) Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z przedmiotów. 

6) Niestosowanie się do ustalonych zasad dotyczących stroju i wyglądu jest uwzględnione 

w ocenie (kryteriach) oceny z zachowania w § 48 i w § 49. 

7) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej 

zagubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej noszenia. 

 

 

 

 


