
Prawa i obowiązki ucznia.
§ 53

1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości swoich praw oraz środków, jakie przysługują w przypadku naruszenia tych praw;
2) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu

dydaktycznego,  wychowawczego  i  opieki,  z  uwzględnieniem  jego  wieku  i  rozwoju
psychofizycznego;

3) swobodnego dostępu na zajęcia  lekcyjne,  korzystania ze zbiorów biblioteki  szkolnej,  pomocy w
nauce, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań oraz
uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;

4) wolności  myśli,  sumienia  i  wyznania  oraz  swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań,  także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych;

5) informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięć;
6) jawnej  i  umotywowanej  oceny,  informacji  o  zasadach  oceniania  i  promowania,  informacji  o

zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o możliwościach odwołania się od ustalonej oceny;
7) udziału w organizowanych na terenie szkoły imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych,

wyjazdach i wycieczkach;
8) poszanowania jego godności, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
9) ochrony  przed  uzależnieniami,  demoralizacją,  szkodliwymi  treściami  oraz  innymi  przejawami

patologii społecznej;
10) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
11) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także

podczas przerw między zajęciami,  czas wolnego, rozrywki i zabawy;
12) odpowiedniej  do  jego  sytuacji  i  możliwości  szkoły pomocy w przypadku  trudności  życiowych,

materialnych, szkolnych;
13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach i

stowarzyszeniach działających na terenie szkoły;
14) równego  traktowania bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny;
15) uczeń  ma  prawo  odwołania  się  od  decyzji  wychowawcy,  nauczyciela,  rady  pedagogicznej  i

dyrektora.
2. Uczeń ma obowiązek:

1) uczenia się systematycznie i  rozwijać swoje umiejętności,  aktywnego uczestniczenia w zajęciach
edukacyjnych; 

2) regularnie uczęszczania na zajęcia edukacyjne i nie spóźniania się;
3) przedstawiania wychowawcy, w terminie 7 dni od powrotu do szkoły, pisemnego usprawiedliwienia

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców o terminie i uzasadnionej przyczynie nieobecności;

4) czynnego udziału w życiu szkoły i godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5) szanowania światopoglądu i przekonań innych;
6) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich

rodziców;
7) dbania o kulturę słowa w szkole i poza nią;
8) dbania o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
9) ochrony  życia,  zdrowia  i  bezpieczeństwa  swojego  i  innych,  w  tym  również  przestrzegania

bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków
lub innych środków odurzających, a także wnoszenia ww. substancji na teren szkoły 

10) przebywania na terenie szkolnym do czasu zakończenia wyznaczonych planem zajęć;
11) dbania o ład i porządek oraz mienie szkolne;
12) przestrzegania  warunków wnoszenia  i  korzystania  z  telefonów komórkowych i  innych urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły:
a) uczniowie  przynoszą  do  szkoły  telefony  komórkowe,  odtwarzacze,  konsole  i  inny  sprzęt

elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców,
b) szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie,  zagubienie  czy  kradzież  sprzętu

przynoszonego przez uczniów,



c) podczas  wszystkich  zajęć  edukacyjnych  w  szkole  obowiązuje  całkowity  zakaz  używania
telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone
lub wyciszone i schowane), 

d) dopuszcza  się  możliwość  korzystania  z  telefonu  komórkowego  i  innych  urządzeń
elektronicznych  podczas  wycieczek  szkolnych  za  zgodą  rodziców,  którzy  ponoszą  pełną
odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą –
opiekunem grupy,

e) nagrywanie dźwięku i  obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu,  odtwarzacza MP3 czy aparatu
fotograficznego, kamery itp. jest możliwe jedynie podczas wydarzeń publicznych w szkole, w
tym uroczystości szkolnych, kulturalnych i sportowych.

f) niedopuszczalne  jest  nagrywanie  lub  fotografowanie  sytuacji  niezgodnych  z  powszechnie
przyjętymi  normami  etycznymi  i  społecznymi  oraz  rozpowszechnianie  wszelkich  treści  bez
zgody  osób  zainteresowanych,  szczególnie  treści  obrażających,  wyśmiewających  lub  w
jakikolwiek sposób piętnujących inne osoby,

g) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje
zastosowanie wobec ucznia kar statutowych, z obniżeniem zachowania do nagannego włącznie. 

13) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły:
a) strój codzienny:

 strój ucznia jest  czysty, wyprasowany, estetyczny,
 kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej lub pastelowej,
 bluzki,  bluzy,  swetry,  koszule,  kamizelki  bez dużych napisów, niestosownych ilustracji  i

napisów propagujących treści zabronione prawem, także w obcych językach,
 bluzki, bluzy i swetry bez dekoltów, nieprzeźroczyste, zasłaniające brzuch, ramiona i plecy,
 spódnice, sukienki o długości co najmniej do połowy uda,
 spodnie długie, jednolite, o klasycznym kroju (niedopuszczalne są spodnie o obniżonej linii

krocza),
 w  okresie  letnim,  stosownie  do  pogody,  dopuszczalne  są  krótkie  spodnie  o  długości

nogawek  co  najmniej  do  połowy  uda  oraz  bluzki,  koszulki,  koszulki  polo  z  krótkim
rękawem;

 obuwie zmienne o podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi
bezpieczeństwa,

 uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria.
b) strój  galowy obowiązujący na uroczystościach  szkolnych,  egzaminach oficjalnych wyjściach

poza teren szkoły:
 strój  dziewczęcy składa  się  z:  białej  bluzki  zakrywającej  ramiona  i  brzuch,  ciemnych

eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej niż do połowy uda,
 strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru,
 elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie;

c) strój  sportowy  obowiązujący  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  składa  się  z koszulki  i
spodenek  sportowych  lub  elementów  dresu  sportowego  oraz obuwia  sportowego  na  nie
brudzącej podeszwie,

d) w przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy nauczyciel
ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w dzienniku,

e) w  przypadku  nagminnego  łamania  regulaminu  przez  ucznia,  wychowawca  klasy  jest
zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia oraz uwzględnienia ww. podczas
wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

14) Zabrania się: 
a) używania siły wobec innych, obrażania słownego, używania wulgarnego języka,
b) stosowania przemocy fizycznej ani psychicznej,
c) czytania cudzej korespondencji, naruszania dobra innych osób, 
d) opuszczania szkoły przed zakończeniem wyznaczonych planem zajęć, z zastrzeżeniem §7, pkt.

20 statutu, 
e) picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, posiadania przedmiotów

niebezpiecznych.


