Prawa i obowiązki uczniów
(fragment Statuty Szkoły)
§42.
Uczeń ma prawo do:
1. Wiedzy o należnych mu prawach oraz środkach jakie przysługują w wypadku ich
naruszenia.
2. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych
kryteriów zawartych w Rozdziale VIII.
3. Znajomości szczegółowych kryteriów oceny z danego przedmiotu.
4. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych).
5. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
6. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.
7. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
8. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki.
10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole.
11. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach i innych
imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Po zakwalifikowaniu
się do eliminacji II i III stopnia uczeń ma prawo do zwolnienia z zajęć dydaktycznych
w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym eliminacje. Po zakończeniu eliminacji
uczeń musi zaliczyć materiał ze wszystkich przedmiotów objętych programem danej
klasy w terminie uzgodnionym z nauczycielami.
12. Dokonywania wyboru zajęć fakultatywnych,
13. Swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza to dobra innych osób.
14. Do opieki socjalnej na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych.
15. Znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu pracy
klasowej lub sprawdzianu /pod pojęciem „sprawdzian” rozumie się pracę pisemną
obejmującą wiedzę i umiejętności opracowywane przynajmniej na trzech jednostkach
lekcyjnych/, przy czym ilość wymienionych form kontroli nie może przekroczyć – bez
zgody całej klasy – dwóch w jednym tygodniu i dwóch z danego przedmiotu w
miesiącu /koordynatorami realizacji tego prawa ucznia są wychowawcy klasy/.
16. Znajomości oceny z prac klasowych lub sprawdzianów w terminie dwóch tygodni od
ich przeprowadzenia – uczeń otrzymuje poprawioną i ocenioną pracę oraz pisemną lub
ustną motywację oceny razem ze sformułowanymi zaleceniami do pracy
indywidualnej. W szczególnych okolicznościach termin ten może ulec przesunięciu –
nie dłuższemu jednak niż o miesiąc, w przypadku prac o charakterze maturalnym – do
półtora miesiąca.
17. Dodatkowej pomocy nauczyciela lub kolegów zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z
opanowaniem materiału i powtórnego (za zgodą nauczyciela) sprawdzenia i oceny
wiedzy lub umiejętności. Jeśli na powtórnym sprawdzianie uczeń nie wykaże się
wyższą wiedzą lub umiejętnościami a proponowana ocena nie będzie go
satysfakcjonować, to nie będzie ona odnotowana w oficjalnej dokumentacji szkolnej.

18. Dwukrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nieprzygotowania do odpowiedzi bez
podania przyczyn. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone po sprawdzeniu przez
nauczyciela listy obecności i zadaniu pytania: „Kto jest nieprzygotowany do zajęć?”.
Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie ma obowiązek uzupełnienia w innym terminie
powstałych zaległości programowych:
1) uczeń odmawiający odpowiedzi nie musi mieć:
2) odrobionej pracy domowej obowiązującej na dany dzień,
3) znać materiału z zakresu dwóch ostatnich lekcji,
4) zgłoszone nieprzygotowanie obejmuje wszystkie jednostki lekcyjne z danego
przedmiotu w danym dniu,
5) zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w lekcji
bieżącej,
6) uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania na zapowiedzianych wcześniej
lekcjach powtórzeniowych,
7) uczeń ma prawo być nie przygotowany do lekcji bez odnotowania tego faktu w
dzienniku w przypadkach:
a) wyjazdu do teatru, kina itp. jeżeli dany przedmiot jest w dniu wyjazdu i w
dniu następnym,
b) dłuższej choroby poświadczonej zwolnieniem lekarskim lub w inny sposób
(zaliczenie materiału z tego okresu powinno nastąpić w uzgodnionym z
nauczycielem terminie),
c) problemów rodzinnych, które uniemożliwiły przygotowanie się do lekcji
(fakty te powinny być poświadczone przez rodziców),
d) wycieczki wielodniowej (nauczyciel wtedy wyznaczy termin zaliczenia
materiału, nie krótszy jednak niż 3 dni),
e) wyjazdu na wycieczkę wielodniową całej klasy, uczniowie w pierwszym
dniu nauki po powrocie mają prawo do dnia bez ocen, które ich nie
satysfakcjonują (nauczyciele nie mogą w tym dniu odnotować
nieprzygotowania).
19. Uczestniczenia w zajęciach kół naukowych zgodnych z jego zainteresowaniami.
20. W pierwszym roku nauki uczeń ma prawo do okresu adaptacyjnego, trwającego od
1 do 30 września, w czasie którego nie może otrzymywać ocen niedostatecznych.
21. W sytuacji stwierdzenia przez ucznia, że jego prawa zostały naruszone, uczeń może
zgłosić skargę.
22. Skarga może być wniesiona w przypadku, gdy:
1) w rażący sposób została naruszona nietykalność osobista i godność ucznia;
2) uczeń czuje się dyskryminowany ze względu na swoje pochodzenie, religię lub
prezentowane poglądy;
3) uczeń uważa, że został oceniony niezgodnie z zasadami WSO.
23. Uczeń zgłasza skargę za pośrednictwem rodziców.
24. Skarga wnoszona jest w formie pisemnej do Dyrektora nie później niż 3 dni od dnia,
kiedy prawa ucznia zostały naruszone.
25. Dyrektor po konsultacji z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję w sprawie skargi i
przedstawia jej treść uczniowi i rodzicom nie później niż 7 dni od daty wpłynięcia
skargi.
§43.
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie ZS nr 2.
2. Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności.

3. Dbać o honor szkół wchodzących w skład ZS nr 2, godnie je reprezentować, znać,
szanować i wzbogacać ich dobre tradycje.
4. Uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę lub
takich w których szkoła bierze udział.
5. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wybranych kołach
zainteresowań.
6. Niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych maksymalnie w
terminie do 7 dni od dnia powrotu do szkoły.
7. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników ZS nr 2, innych
uczniów oraz ich rodziców.
8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich kolegów – nie palić tytoniu, nie pić
alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających, być czystymi
schludnym, zmieniać obuwie, dbać o czystość pomieszczeń szkolnych oraz szanować
mienie szkolne.
9. Dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią.
10. Dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru zwolnienie lekarskie z
zajęć wychowania fizycznego.
11. Uczeń nie ma prawa opuszczać zajęć bez istotnych powodów.
12. Uczeń ma obowiązek wszelkie sprawy związane ze swoim życiem prywatnym
załatwiać w czasie wolnym od zajęć.
13. Wszystkie nieobecności uczniów, którzy nie mają 18 lat mają prawo usprawiedliwiać
wyłącznie rodzice. Wychowawca nie może odmówić przyjęcia takiego
usprawiedliwienia, chyba, że ma dowody na jego nieprawdziwość.
14. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność
osobiście. Wychowawca klasy może nie uznać usprawiedliwienia ucznia
pełnoletniego jeśli ma wątpliwości co do jego wiarygodności. W takiej sytuacji
potwierdzenie usprawiedliwienia przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów)
może być uwiarygodnieniem usprawiedliwienia ucznia.
15. Żaden uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć z całego dnia, a także
pojedynczych godzin lekcyjnych. Takie postępowanie będzie traktowane jak ucieczka.
16. Jedyną osobą w szkole, która może zwolnić ucznia z zajęć w danym dniu jest
wychowawca klasy.
17. W przypadku nieobecności wychowawcy w szkole decyzję o zwolnieniu ucznia z
zajęć może podjąć wicedyrektor lub dyrektor. Zwolnienie możliwe jest tylko na
pisemną prośbę jednego z rodziców (prawnych opiekunów), którą musi przedłożyć
uczeń. Zwolnić ucznia można również w przypadku osobistego odebrania go ze
szkoły przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) a w szczególnych
przypadkach po telefonicznej rozmowie z rodzicem ucznia (prawnym opiekunem).
18. Wszystkie usprawiedliwienia nieobecności muszą mieć formę pisemną.
19. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy klasy w ciągu
tygodnia od powrotu do szkoły. Odstępstwa od tej zasady mogą mieć miejsce tylko
wtedy, kiedy wychowawca jest przez dłuższy czas nieobecny w szkole.
20. Uczeń gimnazjum i liceum ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach
obowiązkowych organizowanych przez szkołę.
21. Do obowiązków ucznia w tym zakresie należy przede wszystkim:
1) systematyczne odrabianie prac domowych,
2) aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjnym,
3) samodzielne poszukiwanie materiałów poszerzających zakres przekazywanych
treści.
22. Obowiązkiem ucznia w czasie zajęć jest:

1) zachowanie właściwej atmosfery w trakcie lekcji tj. koncentracji na treściach,
zachowanie spokoju i ładu,
2) właściwe reagowanie na uwagi zgłaszane przez nauczyciela.
23. Uczniowie mogą posiadać w szkole telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne, jednak muszą je wyłączać (a nie wyciszyć) przed wejściem na zajęcia
dydaktyczne.
24. Uczeń, który naruszy ten zakaz, o którym mowa w § 43 ust.22 więcej niż jeden raz
będzie pozbawiony prawa przynoszenia telefonu. Fakt złamania wyżej wymienionego
zakazu musi być odnotowany przez nauczyciela w klasowym zeszycie.
25. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą nauczyciela można użyć telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celach dydaktycznych.
26. Uczeń powinien okazywać należyty szacunek nauczycielom i innym pracownikom
szkoły, m.in. pozdrawiać ich w szkole i poza nią.
27. W rozmowie z nauczycielem i innymi pracownikami uczeń zachowuje właściwą
postawą i kulturę słowa. Uczeń ma obowiązek używać przyjętych form
grzecznościowych. Podobną postawę nacechowaną życzliwością i zrozumieniem
muszą wykazywać wobec swoich kolegów z klasy i całej szkoły.
28. Uczeń gimnazjum ma obowiązek noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju, jeżeli
taką decyzję podejmie Dyrektor szkoły za zgodą Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. Wzór stroju określa
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Dyrektor Szkoły może określić sytuacje, w których noszenie jednolitego stroju nie
będzie wymagane, ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno wychowawczych..
29. Uchylony
30. Uczeń szkół ponadgimnazjalnych jest zobowiązany ubierać się schludnie, skromnie i
nie wyzywająco. Żaden uczeń nie może swoim wyglądem prowokować innych do
niewłaściwych zachowań. Zabrania się noszenia odzieży, która w nadmiarze
eksponuje części ciała tj. zbyt krótkich spódnic, bluzek, szortów.
31. Uczeń liceum w czasie uroczystości szkolnych obowiązany jest do noszenia stroju
galowego tj. białej bluzki (koszuli) i ciemnej (ych) spódnicy (spodni).
32. Uczniowie liceum mogą zwrócić się do dyrektora o wprowadzenie stroju szkolnego
obowiązkowego dla całej młodzieży. Krój powyższego stroju może być ustalony przez
społeczność szkolną i będzie obowiązywał po zatwierdzeniu przez dyrektora.
33. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może z własnej inicjatywy
wprowadzić w liceum obowiązkowy strój szkolny.
34. Po dzwonku na lekcje uczniowie nie mogą spożywać ciepłych napojów.

