ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 49. Uczeń szkoły ma prawa, w szczególności:
1. Do znajomości swoich praw:
1) dostępność do Statutu Szkoły, umoŜliwienie zapoznania się z nim,
2) zdobywanie wiedzy o prawach i uprawnieniach, warunkujących korzystanie z nich.
2. Prawo do informacji:
1) otrzymywanie informacji z róŜnych źródeł ideologicznych, róŜnych koncepcji
filozoficznych (bez cenzurowania),
2) otrzymywania informacji dotyczących ucznia, o zapadających w szkole decyzjach.
3. Do wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia:
1) moŜliwość wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach
historycznych i literackich,
2) moŜliwość wypowiadania opinii na temat programu i metod nauczania oraz spraw
waŜnych w Ŝyciu szkoły, klas i samorządu,
3) moŜliwość wygłaszania opinii, przedstawiania stanowiska (obrony) we własnej sprawie,
4) moŜliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące ucznia.
4. Do wolności myśli, sumienia, wyznania:
1) moŜliwość uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,
2) równe traktowanie niezaleŜnie od wyznawanej religii i światopoglądu, tolerancja wobec
„inności” religijnych, kulturowych, etnicznych.
5. Do wolności zrzeszania się:
1) moŜliwość działania w samorządzie szkolnym, innych organizacjach i zajęciach
pozalekcyjnych,
2) wydawanie gazetki szkolnej, emitowanie audycji przez radiowęzeł szkolny jako
moŜliwość wypowiadania się w sprawie uczniów i szkoły.
6. Do wolności od poniŜającego traktowania i karania:
1) ochrona nietykalności cielesnej, zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy
fizycznej,
2) poszanowanie godności ucznia (zakaz obraŜania, poniŜania, wyśmiewania, stosowania
presji psychicznej),
7. Do ochrony prywatności ucznia:
1) ochrona danych osobowych, np. informacji o stanie zdrowia, wyniki testów
psychologicznych, informacji dotyczących rodziny,
2) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,
8. Do równego traktowania wobec prawa szkolnego:
1) jednakowe oceniania (zgodnie z WSO) i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd
zewnętrzny, status rodzinny, społeczny, status ucznia (dobry – słaby),
2) równe traktowanie w sytuacji konfliktu uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń (moŜliwość
dowiedzenia swoich racji).
9. Prawa proceduralne:
1) moŜliwość odwołania się od oceny, od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej,
2) znajomość procedur odwoławczych zawartych w Statucie.

10. Prawo do nauki:
1) nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna, ukierunkowana na rozwijanie
w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz rozwijanie zdolności
umysłowych i fizycznych,
2) przygotowuje dziecko do odpowiedzialnego Ŝycia w wolnym społeczeństwie, w duchu
zrozumienia, pokoju, tolerancji i równości,
3) rozwija w dziecku poszanowanie dla środowiska naturalnego,
4) uczestnictwo w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych,
5) znajomość treści nauczania, podręczników, WSO.
§ 50.1. Uczeń ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy oraz stołówki,
6) członkostwa w organizacjach uczniowskich działających w szkole,
7) brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
8) właściwego zorganizowania procesu dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
9) systematycznego odpytywania z lekcji,
10) przestrzegania przez nauczycieli zasady – jedno zadanie klasowe w danym dniu
zapowiedziane tydzień wcześniej,
11) oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi zasadami,
12) odwoływania się od decyzji nauczyciela lub wychowawcy uznanej za krzywdzącą
z zachowaniem kolejności:
a) wychowawca klasy,
b) samorząd szkolny,
c) pedagog,
d) wicedyrektor,
e) dyrektor,
13) znajomości aktualnych przepisów i zarządzeń dotyczących uczniów,
14) jawności i umotywowania otrzymanej oceny,
15) składania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z przepisami w tym
zakresie i zarządzeniem dyrektora szkoły,
16) pomocy w przypadku trudności w nauce,
17) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo podczas pobytu
w szkole,
18) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej ze strony kolegów
i dorosłych,
19) ochrony i poszanowania godności,
20) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
21) swobody wyraŜania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,
22) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność samorządową,

23) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach,
24) pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
25) otrzymania nagrody,
26) odpoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
brać udział w zajęciach edukacyjnych, oraz przygotowywać się do nich.
wystrzegać się szkodliwych nałogów,
dbać o honor i tradycję szkoły podstawowej,
podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz
ustaleniom samorządu uczniowskiego,
zachować w sprawach spornych, tryb określony w § 4 pkt 6 ust.2, o ile brak jest moŜliwości
polubownego rozwiązania problemu,
okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym
poprzez społecznie akceptowane formy,
ciągłego dąŜenia do uzyskania jak najlepszych ocen,
systematycznego odrabiania zadań domowych,
pisemnego usprawiedliwienia przez rodzica nieobecności w szkole w terminie dwóch tygodni
od ostatniego dnia nieobecności,
na bieŜąco uzupełniać braki programowe wynikające z jego nieobecności w szkole,
przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i
pozostałych pracowników szkoły,
zachowania dyscypliny w czasie lekcji i na przerwach,
poszanowania godności innych,
przestrzegania zasad tolerancji w stosunku do osób mających inny światopogląd lub
wyznanie,
odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
pokrywanie kosztów naprawy mienia szkolnego po udowodnieniu winy i po uzgodnieniu z
rodzicami,
przestrzeganie wydawanych przez szkołę zarządzeń wewnętrznych oraz statutu szkoły,
godnego reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,
bronienia słabszych kolegów,
informowania wychowawcy klasy o konfliktach w gronie kolegów,
pozostawiania okryć wierzchnich w szatniach,
noszenia estetycznego, czystego i zapewniającego higienę pracy stroju. Uczeń swoim
wyglądem nie moŜe prowokować
a) w szczególnych okolicznościach ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub
koszula, granatowa lub czarna spódnica, sukienka niedŜinsowe lub spodnie garniturowe)
23) przestrzegania zakazu uŜywania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych słuŜących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i
dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem sytuacji, w których
Dyrektor Szkoły wyrazi zgodę.
3. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, moŜe wystąpić w tej sprawie:
1) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeŜeli jego prawa naruszył inny uczeń,

2) do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów), jeŜeli jego prawa
naruszył nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
3) do organu prowadzącego szkołę, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych),
jeŜeli jego prawa naruszył dyrektor szkoły.
4. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, moŜe wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do
pedagoga szkolnego jako osoby zaufania publicznego na zasadzie powiadomienia i w celu
uzyskania wsparcia. Pedagog nadaje sprawie dalszy bieg wg zasad określonych w ust. 2a, w
pkt. 1oraz w pkt. 2.
5. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno dąŜyć się do ich załatwienia
w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane, lub za pośrednictwem
mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski, pedagog.
6. Skargi powinny zostać rozpatrzone wg kompetencji w terminie:
1) przez nauczycieli w ciągu 3 dni
2) przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni
3) przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów
7. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, Ŝe skarga została
rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni
zaŜalenia, podając, jakie przepisy zostały naruszone:
1) na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły
2) na rozstrzygnięcie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę.
8. Uczeń moŜe otrzymać nagrody i wyróŜnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) wraŜliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
5) dzielność i odwagę.
Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu
uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
9. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej lub przez radiowęzeł szkolny,
3) dyplom,
4) częściowo odpłatna wycieczka dla wyróŜniających się uczniów,
5) nagrody rzeczowe,
6) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
7) Statuetka „Najlepszy Absolwent Szkoły” i Statuetka „Najlepszy Sportowiec Szkoły”.
10. Nagrody finansowane są z budŜetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.
11. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróŜnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
2) nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;
3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

4) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez
Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
5) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez
dyrektora na wniosek wychowawcy;
6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych (za wyjątkiem
wycieczek edukacyjnych),;
7) zawieszenie przez dyrektora lub samorząd uczniowski w pełnieniu funkcji społecznej,
8) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły (za zgodą rodzica).
13. Uczeń naruszający zasady opisane w § 50 ust. 2 pkt. 23 moŜe być ukarany poprzez:
1) odebranie przez pracownika szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, po
uprzednim wezwaniu do jego wydania, które pracownik przekazuje do depozytu.
Zdeponowane przedmioty wydaje się tylko rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
2) zakaz przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
14. Wymienione wyŜej kary maja wpływ na ocenę z zachowania.
15. Od kaŜdej wymierzonej kary uczeń moŜe się odwołać za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Zespołu Wychowawczego, wicedyrektora lub
dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
16. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły za zgodą Kuratora Oświaty
przenosi ucznia do innej szkoły, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
2) dopuszcza się kradzieŜy, chuligańskich wybryków na terenie szkoły i poza nią,
3) wchodzi w kolizję z prawem,
4) demoralizuje innych uczniów,
5) wandalizm (niszczenie mienia szkolnego, dewastowanie przedmiotów, niszczenie rzeczy
osobistych innych uczniów),
6) permanentnie narusza postanowienia Statutu szkoły.
17. Kary wymienione w § 50.12 mogą być anulowane prze radę pedagogiczną na wniosek
samorządu uczniowskiego.
18. Kara anulowana nie moŜe być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania.

