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PRAWA UCZNIA 

1. Prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy 

umysłowej. 

2. Prawo do znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów i plan pracy 

wychowawczej szkoły na dany rok, w którego tworzeniu uczeń może mieć udział.  

3. Prawo do znajomości Statutu szkoły oraz innych obowiązujących dokumentów 

wewnątrzszkolnych dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego, m.in. takich, jak: 

regulaminy, wymagania edukacyjne i wychowawcze czy system oceniania.  

4. Prawo do oczekiwania życzliwego, merytorycznego podejścia do sygnalizowanych problemów 

natury poznawczo-wychowawczej lub zdrowotnej od nauczycieli uczących przedmiotów, 

wychowawcy, pedagoga/psychologa, pracownika służby zdrowia oraz dyrektora szkoły.  

5. Prawo do zapewnienia przez szkołę nietykalności osobistej, poszanowania swojej godności, a 

w szczególności do przyjaznego, podmiotowego traktowania przez otoczenie.  

6. Prawo do swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra 

osobistego innych osób. 

7. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności 

i talentów w ramach prezentowanej przez szkołę oferty.  

8. Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu 

Uczniowskiego oraz zgłaszania własnych przemyślanych inicjatyw.  

9. Prawo do uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wycieczkach i imprezach.  

10. Prawo do korzystania – w ramach przepisów - ze stypendiów, zapomóg losowych oraz innego 

rodzaju pomocy materialnej.  

11. Prawo do odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły. 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

1. Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.  

2. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie 

z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: 

egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z 

nauczycielami itp. 

3. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i 

zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.  

4. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie 

ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności 

przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym. 

5. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.  

6. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas 

uroczystości stroju galowego.  

7. Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.  

8. Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku. 

9. Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru 

szkoły) i religijnych. 
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10. Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz 

wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim 

kolegom.  

11. Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych 

przez szkołę zadań. 

12. Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom  dewastacji. 

NAGRODY 

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać określone wyróżnienia i nagrody: 

1. pochwała wychowawcy klasy, 

2. pochwała dyrektora szkoły, 

3. list gratulacyjny dla rodziców, 

4. pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły wobec dzieci, 

5. świadectwo z wyróżnieniem ( zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w WZO), 

6. za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrodę 

rzeczową lub dyplom, wyróżnienie w gazetce szkolnej, 

7. uczeń może otrzymać nagrody rzeczowe za udział w różnych konkursach. 

Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

 szczególne osiągnięcia w nauce, 

 aktywny udział w życiu szkoły, 

 szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach, 

 wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

Rodzaje nagród oraz sposób ich przyznawania określa regulamin szkoły. 

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez jednostki 

administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje – według odrębny 

KARY 

1. Upomnienie ustne Wychowawcy wobec klasy.  

2. Upomnienie Wychowawcy z wpisem do dziennika.  

3. Upomnienie ustne Dyrektora szkoły.  

4. Upomnienie Dyrektora sporządzone na piśmie.  

5. Nagana Dyrektora szkoły.  

6. Skierowanie sprawy do sądu rodzinnego lub na policję do specjalisty do spraw nieletnich. 

O zastosowanych karach szkoła informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.  

Uczeń ma prawo odwołania się w sprawie udzielanej kary do Dyrektora, a w przypadku kar nałożonych 

przez Dyrektora, za pośrednictwem rodziców – do organu nadzorującego szkołę. 

 
NAGANNE ZACHOWANIE 

Procedura postępowania w przypadkach szczególnie nagannego zachowania uczniów, tj.: 

 uchylania się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

 agresji psychicznej lub fizycznej wobec kolegów, pracowników szkoły, 
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 posiadania, palenia na terenie szkoły tytoniu, picia alkoholu,  posiadania narkotyków. 

1. Wychowawca po wnikliwym przeanalizowaniu zachowania ucznia podejmuje decyzję o 

rozpoczęciu Procedury. Następnie w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza z 

uczniem rozmowę ostrzegawczą i stosuje karę upomnienia ustnego wobec klasy.  

2. W przypadku powtórzenia się tego samego wykroczenia wychowawca nakłada karę upomnienia 

z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

3. Gdy będzie miało miejsce następne identyczne negatywne zachowanie, wychowawca zaprasza 

rodziców do szkoły i w obecności ucznia przeprowadza rozmowę przypominając (procedura 

jest stronom znana) o skutkach dalszego opierania się oddziaływaniom wychowawczym szkoły. 

Ze spotkania sporządza notatkę służbową i  przechowuje ją w specjalnie założonej w tym celu 

teczce z dokumentacją dotyczącą tej sprawy. Od tego momentu w odpowiedzi na kolejne, 

powtarzające się podobne wykroczenia, będą podejmowane działania przedstawione poniżej. 

4. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, który wymierza uczniowi karę ustnego 

upomnienia. Następnie powiadamia o tym fakcie rodziców, których  zaprasza ponownie do 

szkoły i sporządza pisemną umowę (kontrakt) nakładającą konkretne zadanie na ucznia i 

rodziców oraz określa terminy ich realizacji.  

5. Wychowawca w obecności dyrektora szkoły powiadamia zaproszonych na tę   okoliczność 

rodziców, o braku oczekiwanych korzystnych zmian w zachowaniu ucznia,  

pedagoga/psychologa szkolnego, który na piśmie deklaruje profesjonalną pomoc w rozwiązaniu 

nabrzmiałego problemu. Na spotkaniu tym pedagog/psycholog szkolny wskaże rodzicom 

skuteczniejsze metody wychowawcze oraz zaoferuje ośrodki specjalizujące się w różnych  

formach niesienia  pomocy zapewniając o gotowości pośredniczenia w skontaktowaniu się z 

nimi.  

6. Dyrektor w obecności wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego przeprowadza 

protokołowaną rozmowę z rodzicami przypominając o konsekwencjach w przypadku kolejnego 

wykroczenia o tym samym charakterze. Dyrektor stosuje karę upomnienia sporządzoną na 

piśmie. 

7. Dyrektor udziela pisemnej nagany, informując o ewentualnym kolejnym kroku w przypadku 

utrzymywania się  tego stanu rzeczy. 

8. O zaistniałej sytuacji szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję w osobie specjalisty ds. 

nieletnich przekazując szczegółową dokumentację oddziaływań pedagogicznych prowadzoną 

przez wychowawcę. Dalszy tok postępowania będzie leżał w kompetencji tych instytucji 

zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 X 1982 r., o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

Uwaga: Niestawienie się rodziców w szkole na wystosowane do nich wezwanie będzie traktowane jako odmowa współpracy z 

kadrą pedagogiczną, co spowoduje przejście do następnego, przewidzianego procedurą etapu. 

ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIA W SZKOLE 

 Po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia. 

 Na terenie budynku szkolnego / sali gimnastycznej/ obowiązuje obuwie sportowe na jasnym 

spodzie. 

 Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione / w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą nauczyciela/.  
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 Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

 Uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw. Na dźwięk dzwonka 

zobowiązani są do ustawienia się obok odpowiedniej sali lekcyjnej: / klasy IV-VI /. 

 Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro 

natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. 

 Na przerwach międzylekcyjnych uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli 

dyżurujących lub innego pracownika szkoły. 

 W trakcie przerw zabrania się uczniom zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia.  

 Nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać 

na parapetach. 

 Uczniowie zobowiązani są do zachowania czystości. Opakowania po zakupach w sklepiku 

należy wyrzucać do kosza. 

 W toaletach uczniowie zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny i 

załatwiania spraw związanych z potrzebą fizjologiczną. 

W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowane będą następujące środki: 

 ustne upomnienie, 

 obniżenie oceny z zachowania, 

 poniesienie kosztów naprawy zniszczonego mienia szkolnego /rodzice, opiekunowie/. 

PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA ORAZ ICH KONSEKWENCJE 

Przykłady niewłaściwego zachowania  Konsekwencje niewłaściwego zachowania  

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Spóźnia się na zajęcia lekcyjne  Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Dyżurowanie podczas przerw na 

korytarzu z nauczycielem 

dyżurującym, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania, 

 Wydłużenie czasu pełnienia 

obowiązku dyżurnego w klasie, 

 Pozostawienie po zajęciach w szkole 

(w świetlicy) w celu uzupełnienia 

brakujących zadań.  

 Wezwanie rodziców do szkoły, 

Nie usprawiedliwia w terminie nieobecności  

w szkole 

Nie wywiązuje się z powierzonych zadań 

Nie wypełnia  obowiązków ucznia 

Nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych 

Systematycznie nie odrabia  zadań domowych 

Systematycznie nie posiada  zeszytu kontaktu  

z rodzicami 

Nie wywiązuje się z przedstawiania zeszytu uwag  

rodzicom 

Często zapomina obuwia zastępczego 
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 Prace społeczne na rzecz klasy lub 

szkoły. 

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

Stosuje agresję słowną  Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Upomnienia nauczyciela, stanie 

określony czas na korytarzu w celu 

zastanowienia się nad  swoim 

zachowaniem 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania,  

 Wezwanie rodziców,  

 Publiczne przeproszenie, 

 Zawieszenie czasowe w prawach 

ucznia, 

Stosuje agresje fizyczną /psychiczną(popychanie, 

kopanie, uderzenie, obrażanie wyzwiskami, 

wyśmiewanie , pobicie, manipulacja, szantaż, 

szykanowanie innych osób z powodu odmienności 

przekonań, wymuszenia, wysługiwanie się innymi 

w zamian za korzyści materialne) 

Używa telefonów komórkowych, mp3 itp. w 

trakcie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw 

między zajęciami. 

Stosuje cyberprzemoc 

Niszczy i nie szanuje własności swojej  Uczeń, rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia zobowiązani są 

do odkupienia zniszczonego sprzętu 

lub jego naprawy bądź zwrotu 

kosztów naprawy, 

Niszczy i nie szanuje własności innych osób  

Niszczy i nie szanuje własności  szkolnej 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

Używa wulgaryzmów w szkole i poza nią   Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

Opuszcza teren szkoły podczas przerw 

międzylekcyjnych, przed lekcjami lub po lekcjach 

(dotyczy osób dojeżdżających) 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Informacja do rodziców, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania,  

 Przeproszenie  kolegów na forum 

publicznym, 

 Zawieszenie w prawach ucznia, 

 

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć i zabaw 

Przebywa w czasie przerwy w miejscach 

niedozwolonych  

Biega, przepycha się na przerwie na korytarzu 

Nie reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów 

(bicie, wyzywanie, dokuczanie) 

Ulega nałogom 

Rozprowadza używki 

Stwarza niebezpieczne sytuacje w szkole lub klasie 

(np. przynosi niebezpieczne narzędzia,  rzuca 

kamieniami) 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

Nie stosuje wobec kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz innych osób zwrotów 

grzecznościowych 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 
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Łamie regulamin klasopracowni  Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Upomnienia nauczyciela, stanie 

określony czas na korytarzu w celu 

zastanowienia się nad  swoim 

zachowaniem 

 Przeproszenie kolegów na forum 

publicznym, 

 Czasowy zakaz uczestniczenia  

w wyjazdach, uroczystościach 

 i imprezach szkolnych, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena 

 z zachowania,  

 Ponoszenie kosztów uszkodzonych 

rzeczy materialnych(np. przyniesienie 

opakowania papieru toaletowego), 

 Posprzątanie klasopracowni po 

zajęciach (ustawienie ławek, krzeseł, 

pozbieranie śmieci), 

 Przekazanie informacji odpowiednim 

instytucjom, 

 Czasowe zawieszenie w prawach 

ucznia. 

 

Popada często w konflikty z kolegami 

Rozwiązuje w sposób siłowy konflikty  

z kolegami 

Niestosownie odzywa się do kolegów,  

nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób 

w szkole lub poza nią 

Nie szanuje pracy innych  

Niestosownie zachowuje się  w miejscach 

publicznych (np. akademie, kino, teatr, restauracja, 

kościół) 

Nie okazuje pomocy i szacunku osobom 

potrzebującym 

Niszczy mienie publiczne 

Niewłaściwie zachowuje się w toalecie 

Nie szanuje poglądów innych osób 

Nie reaguje na niewłaściwe zachowania  kolegów 

Je, pije, żyje gumę podczas lekcji 

Przychodzi do szkoły w nieodpowiednim stroju 

szkolny (odkryty brzuch i ramiona, zbyt krótka 

spódniczka, głęboko wycięte spodenki) lub wygląd 

(np. makijaż, wiszące kolczyki, fryzura 

nieadekwatna do wieku – farbowane włosy) 

Pozostawia śmieci w sali lekcyjnej, na korytarzu 

lub w innym miejscu na terenie szkoły lub w 

miejscu poza szkołą, gdzie organizowane jest 

wyjście 

Przemieszcza się po sali bez zgody nauczyciela 

Opuszcza salę lekcyjną bez zgody nauczyciela 

Zabiera głos bez zgody nauczyciela 

Kłamie, oszukuje 

Kradnie czyją własność 

Wyłudza pieniądze lub inne rzeczy 

Wchodzi w konflikt z prawem 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

Nie przychodzi na uroczystości szkolne  

i państwowe w stroju galowym 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji,  

 Zakaz uczestniczenia w dyskotekach 

szkolnych, 

 Czasowe zawieszenie uczestnictwa w 

wyjeździe, zawodach czy wycieczce. 

Nie dba o dobre imię szkoły podczas wyjazdów, 

wycieczek, zawodów i innych sytuacjach życia 

codziennego 

 


