
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ TRYB 
SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW 

UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do: 
1) procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) zapoznania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celem  i  stawianymi 

wymaganiami, 
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
4) rozwijania  zdolności i  zainteresowań w procesie lekcji  oraz pozalekcyjnych kołach 

zainteresowań, 
5) opieki wychowawczej, zapewniającej uczniom bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne 

oraz poszanowanie jego godności osobistej, 
6) życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  oraz  zwracania  się  z  istotnymi, 

indywidualnymi problemami do nauczyciela – wychowawcy, 
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 
8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnie zgodnie z odrębnymi przepisami, 
9) pomocy w przypadku trudności w nauce oraz powtarzania klasy pierwszej w zgodzie 

z odrębnymi przepisami, 
10)korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 
11)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
12)organizowania działalności kulturalnej, oświatowe, sportowej, rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, 
13)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, 
14)korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela, 
15)przedstawiania  Dyrektorowi  Szkoły,  Radzie  Pedagogicznej  wniosków  i  opinii 

za pośrednictwem samorządu szkolnego we wszystkich sprawach dotyczących życia 
szkoły. 

1a. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny 
opiekun)  może  złożyć  skargę  w  formie  ustnej  lub  pisemnej  odpowiednio  do: 
wychowawcy  klasy,  przewodniczącego  Samorządu  Uczniowskiego,  pedagoga 
szkolnego lub Dyrektora Szkoły w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji. 

1b. O  wyniku  rozpatrzenia  skargi  uczeń  lub  jego  rodzic  (prawny  opiekun)  powinien 
być poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać Statutu Szkoły, w szczególności: 
1) punktualnie  i  systematycznie  uczęszczać  oraz  aktywnie  uczestniczyć  w  zajęciach 

lekcyjnych i życiu szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć oraz nie zakłócać 
przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, 

2) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia i właściwego zwracania się w odniesieniu 
do  kolegów,  nauczycieli,  i  innych  pracowników  szkoły,  w szczególności  zasady 
nietykalności i poszanowania cudzej własności, 

3) chronić życie i zdrowie własne i innych, 
4) przeciwdziałać zagrożeniu zdrowia i życia innych, 
5) dbać  o  bezpieczeństwo  własne  oraz  swoich  kolegów,  nie  palić  tytoniu,  nie  pić 

alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, 
6) dbać o własną higienę, schludny wygląd, dostosować strój stosownie do okoliczności, 



7) dbać  o  wspólne  dobro,  ład  i  porządek  w  szkole,  troszczyć  się  o  mienie  szkoły, 
jej estetyczny wygląd, dbać o czystość oraz zmieniać w szatni obuwie zewnętrzne 
na ciapy i obuwie sportowe na w-f, 

8) opuszczać sale lekcyjne podczas przerw, 
9) przestrzegać regulaminów pracowni, regulaminu zajęć wychowania fizycznego, 
10)niezwłocznie  zgłaszać  nauczycielowi  wszystkich  uszkodzeń  sprzętu  lub  pomocy 

dydaktycznych, 
11)przestrzegać  zasad  tolerancji  i  poszanowania  przekonań,  poglądów  oraz  wyznania 

wobec kolegów, nauczycieli i pracowników, 
12)wykluczyć przynależność do subkultur groźnych dla norm współżycia społecznego, 
13)przeciwdziałać  wszelkim  przejawom  nieodpowiedzialności,  marnotrawstwu 

i niszczeniu majątku szkolnego, 
14)szanować mienie społeczne i cudzą własność, odpowiadać materialnie za wyrządzoną 

szkodę, 
15)uzupełniać braki wiedzy i umiejętności wynikające z nieobecności na zajęciach, 
16)wykluczyć przynoszenie do szkoły przedmiotów, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu 

oraz przedmiotów szczególnie cennych, 
17)przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń  elektronicznych  na  terenie  szkoły,  w  tym  nie  używania  telefonów 
komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, 

18)przedstawienia  w  określonym  terminie  pisemnego  usprawiedliwienia  nieobecności 
na zajęciach lekcyjnych w formie: 
a) zaświadczenia lekarskiego 
b) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności 

19)kulturalnego zachowania na korytarzach podczas trwania zajęć lekcyjnych, 
20)przebywania  podczas  zajęć  lekcyjnych  tylko  na  terenie  szkoły,  podczas  lekcji 

w określonej sali pod opieką nauczyciela, 
21)wyjście  z  sali  może  nastąpić  w  wyjątkowych  przypadkach,  a  fakt  ten  powinien 

być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 
22)niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 

dydaktycznych, 
23)noszenia identyfikatora w czasie przebywania na terenie całego obiektu szkolnego.


