Rozdział VI: Uczniowie szkoły
§ 32.
1. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć
edukacyjnych i zachowania;
5) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych
i pozalekcyjnych;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
8) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia;
9) brania udziału w zorganizowanych przez siebie lub szkołę imprezach
kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz rekreacyjno-rozrywkowych;
10) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności
w nauce;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie
zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
12) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
13) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i
bierne prawo wyborcze);
14) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego
we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji
wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;
15) pomocy materialnej.
§ 33.
1. W przypadku naruszenia statutowych praw uczeń lub jego rodzic może złożyć
skargę do:
1) wychowawcy klasy;
2) pedagoga szkolnego;
3) dyrektora szkoły.
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2. Skarga powinna być złożona na piśmie.
3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
4. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.
§ 34.
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać zaleceń i zarządzeń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
nauczycieli oraz postanowień zawartych w statucie szkoły;
2) uczęszczać na zajęcia szkolne;
3) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej
tradycje i obrzędowość;
4) pamiętać, że szkoła jest miejscem pracy i powinien nosić w niej stosowny
strój;
5) rzetelnie pracować, systematycznie przygotowywać się do lekcji;
6) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
7) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów
i innych pracowników szkoły;
8) przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
9) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej;
10) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu
i używania narkotyków oraz innych środków odurzających;
11) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych – biała bluzka/koszula,
ciemne spodnie/spódnica/sukienka;
12) szanować przekonania i poglądy innych;
13) uczęszczać do szkoły systematycznie, być punktualnym, usprawiedliwiać
nieobecności i spóźnienia;
14) szanować i chronić mienie szkoły;
15) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać
o kulturę języka;
16) naprawić wyrządzone przez siebie szkody (sposób naprawienia szkody
określa każdorazowo dyrektor lub nauczyciel któremu podlega uszkodzony
sprzęt).
2. Uczniowie szkoły mają obowiązek przestrzegania zasad regulujących
korzystanie w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących
obraz
i dźwięk:
1) podczas zajęć edukacyjnych
obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (telefony i inne urządzenia rejestrujące obraz i
dźwięk powinny być wyłączone i schowane w torbie/plecaku);
2) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń jest
całkowicie zabronione;
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3) zaginięcie lub kradzież telefonu (innego urządzenia) należy niezwłocznie
zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły;
4) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych (innych
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na terenie szkoły powoduje zabranie
wyłączonego aparatu do „depozytu”- aparat odbiera rodzic ucznia
w sekretariacie szkoły;
5) w innych szczególnych sytuacjach – w szkole i poza szkołą, w sprawie
użycia telefonu decyzję podejmuje nauczyciel.
§ 35.
1. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia:
1) usprawiedliwienie nieobecności musi być wyrażone na piśmie w zeszycie
korespondencyjnym lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
2) w przypadku pojedynczych lekcji uczeń usprawiedliwia nieobecność,
w formie jak wyżej, u wychowawcy oddziału, a w wyjątkowych sytuacjach
(nieobecność wychowawcy) u nauczyciela przedmiotu;
3) usprawiedliwienie za czas nieobecności w szkole uczeń powinien dostarczyć
wychowawcy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od powrotu do szkoły.
Po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
4) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
§ 36.
1. Jeśli uczeń musi opuścić zajęcia w trakcie ich trwania, to może to uczynić:
1) na pisemną prośbę rodziców lub własną - w przypadku uczniów pełnoletnich
2) bezpośrednio pod opieką rodziców lub wskazanej przez nich osoby, po
złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia - w przypadku złego
samopoczucia.
§ 37.
1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować:
1) wychowawcy klas;
2) inni nauczyciele;
3) rada rodziców;
4) dyrektor szkoły;
5) samorząd uczniowski;
6) inne organizacje.
3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody
i wyróżnienia:
1) pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców;
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2) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli;
3) list gratulacyjny do rodziców;
4) dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Klasa może otrzymać nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki klasowej
za:
1) najwyższą frekwencję klasową w szkole;
2) najwyższą średnią ocen w szkole;
3) najwyższą wpłatę na rzecz rady rodziców szkoły.
§ 38.
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za
nieprzestrzeganie statutu szkoły.
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
3. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela
w obecności klasy;
2) poinformowanie rodziców przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora;
3) upomnienie ustne udzielone przez dyrektora;
4) obniżenie oceny z zachowania;
5) zakaz uczestniczenia w niektórych imprezach szkolnych (wycieczki);
6) skreślenie z listy uczniów;
7) skreślenie z listy uczniów w trybie decyzji o natychmiastowej wykonalności.
§ 39.
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1) nagminnego naruszania przepisów statutu szkoły;
2) rażącego naruszania norm społecznych lub zagrażania otoczeniu.
2. Wniosek o skreśleniu z listy uczniów stawia nauczyciel lub Pedagog Szkolny.
3. Decyzję o skreśleniu
wydaje Dyrektor Szkoły po wyczerpaniu środków
oddziaływania wychowawczego.
4. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu
opinii Samorządu Uczniowskiego.
5. Skreślenie z listy uczniów w trybie decyzji o natychmiastowej wykonalności
podejmuje Dyrektor Szkoły w przypadkach:
1) pobicia ucznia, pracownika szkoły lub innej osoby;
2) molestowania seksualnego;
3) kradzieży;
4) powodowania zagrożenia dla uczniów, pracowników i innych osób oraz
mienia szkoły przy użyciu środków
niebezpiecznych
(wybuchowych,
rażących, trujących, odurzających, itp.),
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6. Dyrektor o swojej decyzji informuje Radę Pedagogiczną na najbliższym jej
posiedzeniu.
7. Powyższe kary są stosowane niezależnie od kroków prawnych
przewidzianych w Kodeksie Karnym.
§ 40.
1. Nagrody i kary rejestrowane są w dokumentacji szkolnej.
2. O karach wymienionych w § 38 ust. 6 i 7 Dyrektor powiadamia niezwłocznie
ucznia.
3. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary
lub przyznanej nagrodzie.
4. Rodzic lub pełnoletni uczeń ma prawo odwołania od nałożonych kar
i przyznanych nagród.
5. Od nałożonych kar lub przyznanych nagród rodzice lub pełnoletni uczeń mogą
odwołać się na piśmie, z podaniem uzasadnienia, do Dyrektora Szkoły
w terminie 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu lub przyznanej nagrodzie.
6. Dyrektor szkoły w terminie do 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie
o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz
Samorządu Uczniowskiego.
7. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
§ 41.
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania
moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Szkoła wspiera rodziców w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
4. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości przepisów statutu a szczególnie oceniania i promowania
uczniów, nagradzania i karania;
2) znajomości przepisów dotyczących egzaminów;
3) uzyskiwania informacji na temat osiągnięć i trudności w nauce swego
dziecka;
4) współtworzenia, opiniowania i uchwalania wybranych dokumentów
szkolnych,
5) uzyskiwania informacji dot. zachowania ucznia, frekwencji uczniów
na zajęciach;
6) pomocy szkoły w ramach poradnictwa wychowawczo-profilaktycznego;
7) pomocy materialnej w sytuacjach szczególnie trudnych;
8) do udziału i współorganizowania uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych;
9) aktywnego angażowania się w sprawy szkoły;
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10)

wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej,
organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
opinii na temat pracy szkoły.
§ 42.

1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć
z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
2. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego i informatyki
mogą być z nich zwolnieni za zgodą rodziców, jeśli zajęcia te odbywają się
na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. W innym przypadku uczniowie
powinni przebywać pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania
fizycznego lub w bibliotece jeśli zwolnienie dotyczy lekcji informatyki.

6

