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I. Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczniowie mają prawo do: 

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w 

szkole, 

- poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 

- rzetelnej i sprawiedliwej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania, 

- rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, 

- wyrażania swoich sądów i opinii o ile nie naruszają dobra i nie obrażają innych 

osób, 

- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządowych, 

- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści 

lekcji, 

- pomocy nauczyciela w przypadku napotkania trudności, 

- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu 

uzgodnionego z wychowawcą, 

- odpoczynku podczas przerw. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

- przestrzegania prawa szkolnego, 

- chronienia własnego zdrowia i życia, 

- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 

- stosowania się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, kolegów i innych 

osób, 

- dbania o ład i porządek, dobro szkoły, jej dobre imię i estetyczny wygląd, 

- traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, 

- systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

- aktywnego udziału w lekcji, 

- uzupełnienia braków wynikających z absencji, 

- dbania o powierzone pomieszczenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi uszkodzeń sprzętu i pomocy 

dydaktycznych, 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, 

- przestrzegania zasad kulturalnego zachowania, 

- dbania o kulturę języka, 

- sumiennego i starannego odrabiania prac domowych. 

 

 

 

 

 



II. Formalne reguły współżycia w szkole 

 

1. Procedury lekcyjne 

1.1 Wejście do klasy 

- po wejściu do klasy, uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie, 

- na każdej lekcji nauczyciele sprawdzają obecność, 

- uczniowie spóźnieni obowiązani są wyjaśnić przyczynę spóźnienia. 

1.2 Zachowanie w czasie lekcji 

- uczniowie mają swoje stałe miejsca w klasie, które można zmienić wyłącznie na 

polecenie nauczyciela, 

- uczeń odpytywany na ocenę odpowiada przy tablicy, w pozostałych przypadkach 

uczeń odpowiada z miejsca, 

- w czasie lekcji nie wolno jeść, pić i żuć gumy, 

- na stole mogą być wyłożone wyłącznie przedmioty potrzebne na danej lekcji, 

- w czasie lekcji nie wolno wychodzić do toalety ( z wyjątkiem uczniów chorych), 

czasem na załatwianie potrzeb fizjologicznych są przerwy międzylekcyjne, 

- w przypadku wejścia do klasy osoby dorosłej wszyscy uczniowie wstają, ponownie 

siadają na polecenie nauczyciela. 

1.3 Zakończenie lekcji 

- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, nauczyciel nie powinien 

przedłużać lekcji na czas przerwy, 

- uczniowie zobowiązani są pozostawić na swoich miejscach porządek, 

odpowiedzialnymi za ogólny porządek w klasie są uczniowie dyżurni. 

1.4 Zastępstwa 

- w czasie zastępstw doraźnych nauczyciele prowadzą lekcje przedmiotu, który jest w 

planie, własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne. 

1.5 Pracownie przedmiotowe 

- w pracowni informatycznej oraz sali gimnastycznej obowiązują regulaminy 

wywieszone w tych pomieszczeniach. 

 

 

2. Pozostałe procedury 

2.1 Nieobecności 

- niektórzy uczniowie posiadają dzienniczki korespondencji opieczętowane pieczątką 

szkoły, podpisami rodziców i wychowawcy, pełnymi danymi ucznia oraz jego 

adresem, 

- usprawiedliwienia wpisywane są przez rodziców do dzienniczków i okazywane 

wychowawcy w ciągu dwóch tygodni po ustaniu nieobecności, w przeciwnym 

przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane, 

- na prośbę pisemną (w dzienniczku korespondencji), osobistą lub telefoniczną uczeń 

może być zwolniony z jednej lub kilku lekcji, ucznia może zwolnić nauczyciel, który 

prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub wychowawca klasy, 



- zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji wychowania fizycznego powinno 

zawierać wyraźną adnotację o „zwolnieniu do domu”, w przeciwnym razie 

zwolnienie traktowane jest jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością ucznia na sali 

- nieobecność spowodowaną zwolnieniem zaznacza się w dzienniku lekcyjnym 

literami „zw”, nieobecności takiej rodzice nie muszą ponownie usprawiedliwiać, 

- nieobecności na lekcjach spowodowane reprezentowaniem szkoły w konkursach i 

zawodach zaznacza w dzienniku lekcyjnym literą „z” nauczyciel zabierający ucznia 

na konkurs lub zawody (przed wyjazdem), nieobecności te w zestawieniu 

tygodniowym traktowane są jako godziny obecności. 

2.2 Strój szkolny 

- w szkole obowiązuje strój schludny i estetyczny, 

- w dni uroczystości szkolnych, sprawdzianu w kl. VI oraz egzaminów kl. III 

obowiązuje strój galowy, 

- na terenie szkoły nie dopuszcza się makijażu i farbowania włosów, 

- za przynoszoną do szkoły biżuterię szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

2.3 Zasady grzecznościowe 

- uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rąk w 

kieszeni, 

- w szkole nie można nosić nakrycia głowy, 

- nie używa się wulgaryzmów, 

- nie uczestniczy się w bójkach. 

 

 

III. Dzienniki lekcyjne i oceny 

1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, nie wolno pozostawiać 

dziennika w klasie bez nadzoru nauczyciela lub powierzać go uczniom. 

2. Oceny: 

- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania  z każdego przedmiotu, 

- ma również prawo znać wszystkie swoje oceny, 

- o ocenach informuje nauczyciel, uczeń nie ma wglądu do dziennika, 

- na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń ma 

prawo znać proponowane oceny klasyfikacyjne. 

3. Pisemne sprawdzanie wiadomości 

- kartkówka jest krótką formą sprawdzenia bieżących wiadomości i umiejętności ( z 

trzech ostatnich jednostek tematycznych), nauczyciel nie jest zobowiązany do 

zapowiadania kartkówek, 

- sprawdziany (testy) i prace klasowe zapowiadane są przez nauczyciela z co 

najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i są poprzedzone lekcją powtórzeniową 

oraz wpisane do dziennika ołówkiem, 

- w ciągu dnia, w danej klasie  może odbyć się jeden sprawdzian (praca klasowa), a 

w ciągu tygodnia maksymalnie trzy, zasady tej nie stosuje w przypadku, kiedy na 

prośbę uczniów nauczyciel przeniósł sprawdzian (pracę klasową) wcześniej 

zapowiedziany na późniejszy termin. 



 

IV. Pozostałe ustalenia 

- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły, 

czas zajęć lekcyjnych liczy się od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w 

planie zajęć ucznia na dany dzień, 

- po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką 

nauczyciela, 

- po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 

trzech dni roboczych, po tym okresie nauczyciel może egzekwować treści 

zrealizowane podczas nieobecności ucznia, 

- po jednodniowej nieobecności (usprawiedliwionej przez rodziców lub spowodowanej 

reprezentowaniem szkoły w konkursach lub zawodach) uczeń ma obowiązek 

uzupełnić braki w ciągu jednego dnia roboczego, po tym okresie nauczyciel może 

egzekwować treści zrealizowane podczas nieobecności ucznia, dopuszcza się 

egzekwowanie treści zrealizowanych przed dniem nieobecności ucznia. 

 
 


