Prawa uczniów
1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanej nauki i bezpiecznych
warunków przebywania w Szkole.
2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, a także do zachowania
i ochrony własnej prywatności. W szczególności nie może być w żaden
sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość,
wyznanie, stan zdrowia lub stan posiadania.
3. Uczeń ma prawo do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile
odbywa się to w kulturalny sposób, nie obraża to uczuć innych osób i nie
narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami
prawnymi i założeniami Szkoły.
4. Uczeń ma prawo do poszanowania swoich praktyk religijnych, o ile nie
stoją one w sprzeczności ze statutem, celami i Programem WychowawczoProfilaktycznym Szkoły.
5. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań
poprzez:
1) uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Szkołę
dla jego grupy wiekowej np. zielonych szkołach, wycieczkach, kołach
zainteresowań;
2) organizowania na terenie Szkoły innych form działalności – pod
warunkiem uzyskania na to zgody Dyrektora Szkoły.
6. Uczeń ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej wiedzy i
jawnych kryteriów oceniania. Ocena jest wystawiana za wiadomości,
uzyskiwany postęp, włożony wysiłek, systematyczność pracy, terminowe
wywiązywanie się z nałożonych obowiązków, wykazywanie zainteresowania
i rzetelny udział w zajęciach.
7. Uczeń ma prawo otrzymywania informacji o podejmowanych w jego
sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach
porządkowych, świadczeń socjalnych.
8. Uczeń ma prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
stosownej do jego potrzeb i w ramach możliwości organizacyjnych Szkoły.
9. Uczeń ma prawo do odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do
wychowawcy klasy, wybranego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub
Dyrektora Szkoły.

10. Uczeń ma prawo zwrócić się na początku lekcji do nauczyciela o
usprawiedliwienie nieprzygotowania do zajęć.
11. Temat pracy klasowej i zakres obowiązującego materiału musi być ściśle
określony. Prace klasowe powinny być zapowiadane z przynajmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek oddania i
omówienia ocenionych prac w możliwie najkrótszym terminie,
nieprzekraczającym dwóch tygodni, chyba że zachodzą okoliczności losowe,
które to uniemożliwiają.
12. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie sprawdziany tzw. kartkówki
obejmujące materiał z ostatnich trzech jednostek tematycznych. Kartkówki
mogą się odbywać na każdej lekcji.
13. W ciągu tygodnia nie powinny odbywać się więcej niż trzy prace klasowe
i nie więcej niż jedna w ciągu dnia nauki. W uzasadnionych przypadkach, w
porozumieniu z uczniami, liczba prac klasowych w tygodniu lub jednego dnia
może ulec zwiększeniu.
14. Jeżeli praca nie mogła się odbyć w planowanym terminie, wyznaczenie
nowego może się odbyć z naruszeniem normy. Termin i formę zaliczenia
zaległej klasówki ustala nauczyciel.

Obowiązki uczniów
1. Podstawową powinnością ucznia jest nauka oraz systematyczne i
punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne. Ilość nieobecności
nieusprawiedliwionych i spóźnień jest brana pod uwagę przy ocenianiu
zachowania.
2. Uczeń zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć w zajęciach, szanować
pracę nauczycieli, kolegów i innych osób oraz nie zakłócać toku zajęć.
3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników, zeszytów, pomocy i
przyborów potrzebnych na zajęciach, a także zeszytu korespondencji.
4. Uczeń, który z różnych przyczyn: choroba, wyjazd, zawody sportowe,
udział w konkursach itp. był nieobecny na lekcjach, jest zobowiązany do
uzupełnienia materiału.
5. Uczeń ma obowiązek postępować uczciwie i godnie, okazywać szacunek
innym osobom, zarówno dorosłym, jak i uczniom.
6. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia z
ludźmi, w tym kultury słowa.
7. Uczniowi nie wolno głosić poglądów nawołujących do nienawiści,
nietolerancji wobec kogokolwiek.
8. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń wydawanych przez
władze Szkoły, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
9. Uczeń nie może w jakiejkolwiek formie naruszać godności innych osób słowem, gestem, czynem.
10. Uczeń nie może naruszać cudzej własności, ani korzystać z rzeczy innych
osób bez pozwolenia.
11. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
Nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych.
12. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd i noszenia
odpowiedniego stroju:
1) ubiór powinien być estetyczny, skromny oraz stosowny do warunków
atmosferycznych. W święta szkolne i państwowe oraz inne uroczystości
obowiązuje strój galowy: biała koszula /bluzka oraz ciemne spodnie
/spódnica;
2) wygląd powinien być naturalny;

3) zabrania się farbowania włosów, noszenia tatuaży, niebezpiecznej biżuterii,
przychodzenia w skąpym ubiorze;
4) na terenie Szkoły uczeń przebywa bez nakrycia głowy;
5) na lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zakaz noszenia biżuterii.
13. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia, spożywania i
rozprowadzania środków odurzających, alkoholu, tytoniu i innych używek.
14. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd Szkoły i jej otoczenia, troszczyć się
o należyty stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia Szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem swojej klasy. Za szkody dokonane przez uczniów
odpowiadają sprawcy i ich rodzice.
15. Uczniów obowiązuje dbanie o dobro wspólne. Powinni oni zgłaszać
pracownikom Szkoły zauważone uszkodzenia i awarie, dbać o dekoracje w
klasach i na korytarzu.
16. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania pracy innych osób, zarówno
swoich kolegów, jak i wszystkich pracowników Szkoły.
17. Na terenie Szkoły obowiązuje sezonowa zmiana obuwia.
18. Uczeń musi przestrzegać obowiązujących na terenie Szkoły przepisów
bezpieczeństwa w tym także regulaminu korzystania ze świetlicy, z biblioteki,
boisk, sali sportowej, pracowni komputerowej.
19. W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy VI lub zmieniający Szkołę ma
obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest
wypełniona karta obiegowa.

