P RAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Z ESPOŁU S ZKÓŁ
W

B OBROWEJ

PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. Pełnego uczestnictwa w realizacji statutowych zadań szkoły.
2. Dostępu do informacji o prawach i uprawnieniach.
3. Znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i odpowiadających
ocenom klasyfikacyjnym, znajomości przyjętych w szkole zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
i poprawkowego.
4. Złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej

z

zajęć

edukacyjnych

oraz

rocznej

oceny

klasyfikacyjnej zachowania.
5. Uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych,
oraz

odpowiednio

-

na

30

dni

przed

zakończeniem

roku

szkolnego

o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.
6. Wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych, o ile nie narusza tym dobra
innych osób.
7. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym,
zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
8. Opieki i poczucia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez zespół
szkół, a w szczególności ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
i poszanowania jego godności osobistej.
9. Rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów – w formie i zakresie
odpowiednim do możliwości organizacyjnych, finansowych i kadrowych szkół.
10. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych.
11. Zrzeszania

się

i

działania

w

samorządzie

uczniowskim

i

innych

organizacjach szkolnych.
12. Zachowania

tajemnicy

życia

prywatnego

i

rodzinnego

oraz

tajemnicy

korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników szkoły
wszelkich informacji z nim związanych.
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13. Zapewnienia higienicznych warunków nauki, opieki wychowawczej i warunków
zapewniających bezpieczeństwo.
14. Korzystania

z

biblioteki,

pomocy

naukowych,

sprzętu

komputerowego,

oprogramowania oraz dostępu do Internetu w trakcie zajęć.
15. Korzystania ze stołówki szkolnej.
16. Dowozu do i ze szkoły, na podstawie odrębnych przepisów.
17. Do składania i rozpatrywania skarg, (terminy ich załatwiania, określają przepisy
postępowania administracyjnego).
18. Do korzystania z tabletów, laptopów i innych urządzeń przenośnych za zgodą
nauczyciela i dyrektora szkoły.
OBOWIĄZKI UCZNIA
Do obowiązków ucznia należy:
1. Przestrzeganie zasad współżycia obowiązujących w szkole, w tym:
a) okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom,
b) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
c) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
e) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody,
f) dbanie o honor i tradycje szkoły oraz o piękno mowy ojczystej,
g) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.
2. Wystrzeganie się zachowań aroganckich, wulgarnych i nieobyczajnych.
3. Nieużywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających i innych
używek zagrażających zdrowiu.
4. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa
i niszczenia majątku szkoły.
5. Dbanie o ład i porządek w szkole.
6. Przestrzeganie

w

szkole

przepisów

BHP

oraz

zasad

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i na wypadek innych zagrożeń.
7. Respektowanie praw uczniów szkoły, organów szkoły i pracowników szkoły
wynikających z przepisów prawa i postanowień statutu.
8. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
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9. Czynne uczestniczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym prowadzonym
przez szkołę.
10. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy
i nabywanie umiejętności.
11. Usprawiedliwianie, w określonym przez wychowawcę terminie i formie,
nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
12. Niekorzystania w czasie pobytu w szkole z: telefonów komórkowych tabletów,
laptopów

i

innych

urządzeń

przenośnych

bez

zgody

nauczyciela

lub

dyrektora szkoły.
13. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
14. Ubieranie się zgodnie z obowiązującymi w szkole normami:
a) strój ucznia zasłania plecy, brzuch, bieliznę osobistą,
b) strój nie posiada symboli: grup nieformalnych, subkultur młodzieżowych,
elementów

obraźliwych,

zbrodnicze

ideologie,

agresywnych,
jak

również

politycznych,
wzorów

popierających

kojarzących

się

z takimi elementami,
c) na skórze ucznia nie ma tatuaży i napisów wykonanych długopisami
czy pisakami,
d) włosy są czyste, uczesane,
e) uczeń nie nosi kolczyków w ciele, dopuszcza się noszenie przez uczennice
kolczyków w uszach,
f) uczeń w budynku szkoły nie nosi nakrycia głowy (czapka, kaptur),
g) uczeń na terenie szkoły zobowiązany jest zmieniać obuwie (buty sportowe na
gumowych podeszwach, czyste, zasznurowane),
h) na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój i obuwie
sportowe

zgodne

z

wymogami

ustalonymi

przez

nauczycieli

wychowania fizycznego.
15. Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów podczas uroczystości szkolnych
zgodnych

z

Ceremoniałem

Wewnątrzszkolnym

(kolory

ubioru:

czarny, granatowy).
16. Pozostawianie w szatni odzieży wierzchniej.
17. Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły.
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biały,

18. Przestrzeganie

postanowień

zawartych

w

statucie

szkoły

i regulaminach szkolnych.
NAGRODY
Uczeń szkoły może być nagrodzony za:
1. Wybitne osiągnięcia w nauce.
2. Wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia.
3. Pracę na rzecz samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych.
4. Osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
5. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
np. w formie wolontariatu.
NAGRODAMI SĄ:
1. Ustna pochwała na forum klasy lub szkoły.
2. List gratulacyjny do rodziców.
3. Świadectwo z wyróżnieniem.
4. Nagroda rzeczowa.
5. Zamieszczenie

informacji

w:

mediach,

kronice,

stronie

internetowej

szkoły, tableau.
6. Stypendium przyznawane według zasad ustalonych przez organ prowadzący.
7. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
KARY
Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków mogą być stosowane wobec
niego kary:
1. Upomnienie

wychowawcy,

nauczyciela

lub

dyrektora

szkoły

(udzielone

indywidualnie uczniowi).
2. Nagana udzielona przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora szkoły
(udzielona indywidualnie uczniowi w obecności rodzica ucznia).
3. Zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.
4. Pozbawienie funkcji pełnionych w organizacjach szkolnych.
5. Przeniesienie do innej szkoły.
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Przeniesienie może nastąpić, gdy uczeń:
1. Stwarza

sytuację

zagrażającą

bezpieczeństwu,

zdrowiu

uczniów

i pracowników szkoły.
2. Stosuje przemoc, szantaż, wymuszanie, zastraszanie wobec uczniów młodszych
i słabszych fizycznie.
3. Przejawia wandalizm - w tym szczególnie umyślne dewastowanie mienia szkoły.
4. Dopuszcza się kradzieży lub innego działania o charakterze demoralizującym,
chuligańskim, przestępczym, nieobyczajnym i seksualnym.
5. Posiada lub rozprowadza narkotyki i inne środki psychotropowe i odurzające.
6. Spożywa alkohol, używa wyrobów tytoniowych i środków odurzających oraz jest
pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie.
7. Narusza godność i nietykalność osobistą uczniów, pracowników szkoły
i innych osób.
8. Notorycznie opuszcza zajęcia obowiązkowe bez usprawiedliwienia.
9. Fałszuje lub niszczy dokumenty szkolne.
10. Po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w statucie szkoły, uczeń nie
wykazuje poprawy zachowania.
11. Karę nakłada dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
12. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym
prawie do odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu
organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
13. Dyrektor szkoły posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia
względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia.
14. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie
mogą

być

stosowane

w

sposób

naruszający

nietykalność

i

godność

osobistą ucznia.
15. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
16. W

przypadku

rażących

wykroczeń

odpowiednie służby.
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ze

strony

ucznia

powiadamia

się

UCZNIOM ZABRANIA SIĘ:
1. Samowolnego opuszczania szkoły.
2. Przebywania na terenie szkoły po skończonych zajęciach bez opieki nauczyciela.
3. Palenia, picia, używania i wnoszenia na teren szkoły alkoholu, wyrobów
tytoniowych, środków odurzających i innych używek zagrażających zdrowiu.
4. Noszenia stroju z nadrukami i symbolami: grup nieformalnych, z elementami
obraźliwymi, agresywnymi, politycznymi i popierającymi zbrodnicze ideologie.
5. Stosowania

cyberprzemocy,

przemocy

fizycznej

i

psychicznej

wobec

innych osób.
6. Zachowań: wulgarnych, nieobyczajnych, przemocy, szantażu, wymuszeń,
zastraszania wobec uczniów i pracowników szkoły.
7. Wnoszenia na teren szkoły niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych
przedmiotów i środków pirotechnicznych.
8. Korzystania w czasie pobytu w szkole z: telefonów komórkowych, tabletów,
laptopów

i

innych

urządzeń

przenośnych

dyrektora szkoły.
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bez

zgody

nauczyciela

lub

