
Prawa i obowiązki
ucznia

 



Uczeń ma prawo do: Właściwie zorganizowanego procesu
kształcenia i bezpiecznych warunków
pobytu w szkole;

Życzliwego, podmiotowego
traktowania;

Rozwijania zainteresowań
i zdolności;

Udziału w organizowanych w szkole zajęciach
dodatkowych, organizowanych na zasadach

powszechnej dostępności;

Pomocy w przypadku trudności w nauce –
dostosowania wymagań do możliwości, pomocy

koleżeńskiej nadzorowanej przez nauczyciela,
konsultacji z nauczycielami poszczególnych

przedmiotów;



Uczeń ma prawo do:

Zapoznania się z programem nauczania – jego
treścią i celami, jak również z wymaganiami i ze
szczegółowymi kryteriami oceniania z każdego
przedmiotu;

 

Pomocy w przypadku problemów
osobistych i rodzinnych.

Traktowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami - w przypadku stwierdzonych

specyficznych trudności w uczeniu się;

Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny
ustalonej według zasad oceniania;

Pomocy materialnej;



Obowiązki ucznia:

W czasie zajęć lekcyjnych nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć
lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej lekcji w planie zajęć ucznia.

Stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

Zachowuje się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych.

Dba o porządek i mienie szkoły.

Zachowuje się kulturalnie, odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły oraz
koleżanek i kolegów.



Obowiązki ucznia

Wita się i żegna z pracownikami szkoły, a w tym czasie stoi i nie trzyma
rąk w kieszeniach.

Stosuje na co dzień zwroty: „proszę”, ,,dziękuję”, ,,przepraszam”.

Nie zabiera i nie niszczy rzeczy należących do innych lub do wyposażenia szkoły.

Nie pali papierosów (także e-papierosów) i nie używa środków uzależniających oraz
zmieniających świadomość. Nie namawia do tego innych.

Przeciwstawia się wszelkim formom demoralizacji: brutalności, wulgarności,
kradzieżom, szantażom i szkodliwym nałogom.



Nieobecności i spóźnienia
 
 

Nieobecności i spóźnienia należy
usprawiedliwić w jak najkrótszym

czasie od momentu powrotu
ucznia do szkoły. 

 
Nieprzekraczalny termin to 1 tydzień od

powrotu ucznia do szkoły.



 

Procedury lekcyjne



Uczeń:

Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, rzetelnie
przygotowuje się do nich.

W pełni wykorzystuje czas przeznaczony na naukę.

Punktualnie przychodzi na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.

Uzupełnia braki wynikające z absencji.

Nie zakłóca przebiegu zajęć niewłaściwym zachowaniem.

W czasie lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy. 

Na ławce ma tylko przedmioty będące pomocami do danej
lekcji.



Uczeń:

W czasie trwania zajęć lekcyjnych nie przebywa w holu pierwszego i drugiego piętra,
w łączniku, przy sali gimnastycznej, na parterze w sektorze „zerówki” oraz szatni.

Korzysta z pracowni i pomieszczeń szkoły zgodnie z regulaminami i zasadami ich
użytkowania.

Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela.

Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa jest zobowiązana pozostawić
po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie.



Wygląd ucznia:

1. Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu. Nosi
skromny, czysty, niewyzywający strój, bez wulgarnych,
obraźliwych napisów lub grafiki.

2. Podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy:

dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie;
chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie.

3. Zmienia obuwie w szkole i zostawia okrycia wierzchnie
w szatni.



1) przed wejściem na zajęcia lekcyjne i inne oraz podczas uroczystości szkolnych uczeń
ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy a także inne urządzenia
elektroniczne;

2) zabronione jest nagrywanie bez uzgodnienia z nauczycielem i dyrektorem szkoły
przebiegu zajęć, prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej
oraz korzystanie z urządzeń odtwarzających;

3) uczeń może korzystać z telefonu w czasie lekcji na wyraźne polecenie nauczyciela, jeśli
jest to niezbędne do realizacji materiału;

4) uczeń może korzystać z telefonu w czasie przerwy tylko w przypadku konieczności
kontaktu z rodzicem, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela;

Zasady korzystania z telefonów komórkowych:



Uczniowie mają obowiązek
przestrzegać postanowień zawartych
w Statucie i Regulaminie Szkoły oraz
zarządzeń Dyrektora Szkoły - Pani
Ewy Nowackiej.



Życzę powodzenia w nowym
roku szkolnym

Wioletta Borowik
 


