§ 31
1. Uczeń ma prawo do informacji.
a)
b)

Uczeń ma prawo znać Statut Szkoły.
Szkoła ma obowiązek informować ucznia i jego rodziców o każdej decyzji w jego
sprawie.
c) Uczeń ma prawo do informacji na temat ocen, zasad klasyfikacji, terminów klasówek,
sprawdzianów.
d) Uczeń ma prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz znać zasady
odwoływania się od ustalonej oceny.
2. Prawo ucznia do nauki.
a)

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Uczeń ma prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
indywidualnego programu nauki w przypadku wybitnych zdolności, na zasadach
określonych w procedurach organizacji nauczania
pomocy w przypadku trudności w nauce np. do zajęć wyrównawczych,
korzystania z biblioteki szkolnej, pracowni, obiektów sportowych, jadali i innych
pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem
użytkowania,
korzystania z zajęć organizowanych przez szkołę poza systemem klasowolekcyjnym,
zwolnienia z pisemnych prac domowych, ze sprawdzianów i do dnia bez pytania
po uzgodnieniu terminów nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Szczegółowe ustalenia zawiera WSO,
oceniania z danego przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
sprawiedliwego i jawnego oceniania,
wszechstronnego wsparcia ze strony szkoły umożliwiającego rozwój talentów,
uzdolnień i zainteresowań poprzez: udostępnianie pomocy naukowych, wsparcie
finansowe, pomoc w przygotowaniu do konkursów, olimpiad i zawodów
sportowych
Prawo do wolności religii i przekonań.
a) Uczeń ma prawo do uczestniczenia w lekcjach religii, uzewnętrzniania swoich
przekonań religijnych i światopoglądowych o ile nie narusza to dobra innych.
Uczeń ma prawo do swobody wyrażania poglądów i przekonań na każdy temat, o ile nie
narusza tym dobra innych osób.
Uczeń mas prawo do wolność od przemocy fizycznej i psychicznej:
a) Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i zapewniających bezpieczeństwo
warunków pobytu w szkole, ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą fizyczna
bądź psychiczną oraz ochrony poszanowania godności,
b) Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w przypadkach naruszania jego
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
Uczeń ma prawo do ochrony prywatności ( w tym sytuacji rodzinnej, materialnej,
zdrowotnej) i tajemnicy korespondencji.
Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia:
a) Uczeń ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w szkole, przychodniach
specjalistycznych i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy materialnej: do stypendium socjalnego, posiłków
w stołówce i zasiłków losowych po spełnieniu określonych warunków.

9. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z zarządem Samorządu Uczniowskiego
organizuje co najmniej dwa razy w roku spotkania z wszystkimi uczniami szkoły w celu
wymiany opinii, uwag i wniosków dotyczących uczniów.
10. W razie powstania konfliktu wynikającego z naruszenia praw ucznia, którego nie udało się
rozwiązać w szkole przez Dyrektora szkoły lub organ szkoły, uczniowie mogą poprzez
swych przedstawicieli zwrócić się do organów nadzorujących szkołę w celu
rozstrzygnięcia powstałego sporu.
11. Na terenie szkoły dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych. Zabrania się korzystania z ww. urządzeń podczas trwania zajęć
edukacyjnych.
12. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
a) edukacji i zabawy,
b) opieki, miłości i zrozumienia,
c) wolności, ochrony oraz bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu,
d) opieki zdrowotnej, w tym do profilaktyki zdrowotnej i poradnictwa
psychologiczno pedagogicznego,
e) korzystania z pomocy w formie bezpłatnych posiłków po spełnieniu określonych
warunków,
f) uczestnictwa w lekcjach religii, uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych i
światopoglądowych, o ile nie narusza to dobra innych,
g) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

§ 32
1. Każdy uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegać zasady zawarte w Szkolnym Systemie Oceniania i Szkolnym
Programie Wychowawczym,
b) godnie reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych,
szkolnych rozgrywkach sportowych i uroczystościach pozaszkolnych,
c) osiągać jak najlepsze wyniki w nauce; systematycznie rozwijać swoje
zainteresowania i doskonalić swoje umiejętności,
d) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
e) dbać o ład i porządek na terenie szkoły,
f) przestrzegać regulaminów pracowni i przepisów BHP na terenie szkoły,
g) realizować zarządzenia Dyrektora dotyczące zasad poruszania się na terenie szkoły
i poza szkołą w czasie przerw i po lekcjach,
h) posiadać ważną legitymacją uczniowską,
i) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić
alkoholu i nie używać narkotyków lub innych podobnie działających środków,
j) aktywnie uczestniczyć w pracach poszczególnych sekcji samorządu szkolnego,
k) znać i realizować elementarne zasady kultury, dbać o swój estetyczny wygląd,
l) doskonalić sprawność językową, dbać o kulturę języka,
m) kultywować i wzbogacać tradycje szkoły,
n) regularnie uczęszczać do szkoły,
o) starać się uzyskać jak najwyższą ocenę postawy uczniowskiej,

p) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przestrzegać punktualnego
rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych, sumiennie przygotowywać się do
udziału w nich pod względem merytorycznym i przynosić wymagane przybory i
podręczniki szkolne,
q) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych zgodnie z ich charakterem i
zachowywać się na nich właściwie,
r) wykonywać polecenia dyrekcji i nauczycieli,
s) okazywać należyty szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz innym
uczniom.
2. Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych są zawarte
w załączniku do Statutu Zespołu.
3. Uczeń ma obowiązek posiadania stroju galowego – biała bluzka/koszula, czarna lub
granatowa spódnica/spodnie i występowania w nim w szkole i poza nią w określonych
sytuacjach. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor wspólnie z radą pedagogiczną
ustala kalendarz uroczystości, podczas których obowiązuje noszenie stroju galowego.
4. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej
lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej
oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor złożonego przez inny podmiot niż
samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić
obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 rozpatruje dyrektor w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące.
6. Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, radą
pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
7. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju stosuje się
odpowiednio pkt. 4 i pkt. 5.
§ 33
1. Uczeń może być nagrodzony za:
a) osiąganie celujących lub bardzo dobrych wyników w nauce,
b) udział i osiągnięcie sukcesów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
gdy reprezentuje szkolę,
c) pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska lub klasy,
d) pomoc kolegom w nauce,
e) wzorową frekwencję,
f) inicjatywę i nowatorstwo w dziedzinie nauki,
g) zaangażowany udział w imprezach i akademiach organizowanych w szkole i poza
szkołą,
2. Formy nagród:
a) pochwała wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,
c) list pochwalny do rodziców,
d) dyplom,
e) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa,
f) stypendium naukowe,

3.

4.
5.

6.

7.

8.

g) świadectwo z wyróżnieniem: średnia co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre
zachowanie.
Nagrody z wyjątkiem pkt. 1 przyznaje uczniom Rada Pedagogiczna na wniosek
wychowawcy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub dyrektora szkoły.
Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia o jej przyznaniu rodziców ucznia.
Uczeń może być ukarany za łamanie zasad w Szkolnym Systemie Oceniania i Szkolnym
Programie Wychowania,
Formy kar stosowanych wobec uczniów to:
a) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu,
b) nagana wychowawcy przed klasą,
c) nagana dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły,
d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych , wycieczkach
e) karne przeniesienie do równoległej klasy.
Kara, o której jest mowa w ust. 5 pkt. 4i 5 udzielana jest uczniowi przez Radę
Pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub
dyrektora Zespołu. Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić o tej decyzji
rodziców ucznia.
Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary. Odwołanie składa się
do dyrektora Zespołu poprzez wychowawcę klasy lub przedstawiciela Samorządu
Uczniowskiego.
Odwołanie ucznia od wymierzonej kary powinno być rozpatrzone przez dyrektora szkoły
w terminie nie przekraczającym 7 dni. Dyrektor może postanowić:
a)
b)
c)
d)

oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
odwołać karę,
zmienić wysokość kary,
zawiesić warunkowo wykonanie kary.
Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
9. Karą szczególną dla ucznia może być przeniesienie do innej szkoły.
10. Kara, o której mowa w ust. 9 może być udzielona za:
a) rażące naruszenie zasad współżycia,
b) uzyskanie oceny nagannej z zachowania,
c) niesklasyfikowanie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej
50% zajęć danego przedmiotu w semestrze.
11. Tryb i zasady przeniesienia dziecka do innej szkoły każdorazowo opracowuje Rada
Pedagogiczna.

