Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków

KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA
I. PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego;
2. Uczeń ma prawo do demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów
samorządu;
3. Uczeń ma prawo do pomocy od wychowawców i opiekunów samorządu, szczególnie w
zakresie przestrzegania reguł demokracji;
4. Uczeń ma prawo do odpoczynku podczas przerwy;
5. Uczeń ma prawo do dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty
i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowane inne dni robocze;
6. Uczeń ma prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego
przekazu treści lekcji;
7. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;
8. Uczeń ma prawo do uwzględnienia przez nauczyciela jego psychicznych i fizycznych
możliwości;
9. Uczeń ma prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe
oraz jak prowadzić zeszyt;
10. Uczeń ma prawo do korzystania z różnych źródeł w celu pozyskiwania informacji;
11. Uczeń ma prawo do przygotowania pracy pisemnej i wystąpienia ustnego będących
wynikiem jego własnych poszukiwań;
12. Uczeń ma prawo pisać w ciągu jednego dnia tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia
nie więcej niż trzy;
13. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych. Uczeń
ma prawo znać z dwudniowym wyprzedzeniem terminy sprawdzianów, obejmujących
wiadomości z kilku lekcji;
14. Uczeń ma prawo pisać nie więcej niż dwa sprawdziany w ciągu dnia (nie można
przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym zapowiadana jest praca klasowa);
15. Uczeń ma prawo pisać kartkówki (wystawiane na ich podstawie oceny mają rangę oceny
z odp. ustnej), przy przeprowadzaniu których nie występują ograniczenia wymienione
dla prac klasowych i sprawdzianów;
16. Uczeń ma prawo znać na tydzień przed klasówką jej termin oraz dokładnie określony
zakres materiału;
17. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu:
a. sposób ustalania ocen cząstkowych nauczyciel podaje uczniom na początku roku
szkolnego,
b. wystawiając ocenę nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości ucznia,
orzeczenie lekarskie lub poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c. ocena ucznia jest oceną ważoną,
d. przy wystawianiu stopnia z w-fu, muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych, informatyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek ucznia,
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów;
18. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny. Posiada dostęp do dziennika
elektronicznego;
19. Uczeń ma prawo otrzymać do wglądu podczas lekcji sprawdzone i ocenione prace
kontrolne (rodzice, na ich prośbę, mają do tego prawo podczas zebrań z rodzicami);
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20. Uczeń ma prawo uzyskać ocenę z pisemnej pracy kontrolnej po okresie nie dłuższym niż
14 dni;
21. Uczeń ma prawo poprawić oceny uzyskane zgodnie z zasadami podanymi przez
nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego;
22. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym po usprawiedliwionej nieobecności w
pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień (nie odrobić prac
pisemnych; przez kolejne dwa dni nadrobić zaległości i uzupełnić materiał – w tym czasie
zwolniony jest z odpowiedzi ustnych i pisemnych);
23. Uczeń ma prawo być zwolnionym z odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów,
klasówek bezpośrednio po całodniowej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej;
24. Uczeń ma prawo być zwolnionym na czas określony z zajęć wychowania fizycznego
(decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza
i podania rodzica lub prawnego opiekuna);
25. Uczeń ma prawo ubiegać się o poprawienie oceny śródrocznej i rocznej w wyniku
egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego. Zgodę na egzamin wyraża dyrektor po
zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu lub nauczycieli uczących w danej klasie.
Egzamin sprawdzający nie może się odbyć później niż w przedostatni dzień przez radą
klasyfikacyjną. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który uzyskał
maksymalnie dwie oceny niedostateczne;
26. Uczeń ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeśli nie jest klasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności (na prośbę rodziców), w przypadku nieobecności
nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
27. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednych zajęć (w wyjątkowych
przypadkach z dwóch zajęć edukacyjnych), jeśli zgodzi się na to rada pedagogiczna.
Egzamin ten zdaje uczeń w ostatnim tygodniu ferii letnich;
28. Uczeń ma prawo uzyskać promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej
klasyfikacji średnią ocen wszystkich zajęć edukacyjnych 4,75 i co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania;
29. Uczeń ma prawo otrzymać nagrody za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową
postawę i wybitne osiągnięcia, aktywną działalność na rzecz gimnazjum i środowiska w
formie:
- pochwały wychowawcy klasy na forum klasy,
- pochwały dyrektora szkoły na forum szkoły,
- nagrody z funduszu Rady Rodziców,
- listu pochwalnego (dla rodziców) lub gratulacyjnego (dla ucznia)
- pochwały opiekuna organizacji szkolnej
30. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy pedagoga, psychologa szkolnego, doradcy
zawodowego;
31. Uczeń ma prawo rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach
przedmiotowych, artystycznych, sportowych, warsztatach integracyjnych, itp.
32. Uczeń ma prawo korzystać z różnych form opieki i pomocy (np. zajęć dydaktycznowyrównawczych, nauczania indywidualnego i pomocy materialnej itp.)
33. Uczeń ma prawo wybierać nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia;
34. Uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej;
35. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy Rzecznika Praw Ucznia, który podejmuje działania
w sytuacjach konfliktowych (wszelkie spory rozstrzygane są na zasadach negocjacji,
porozumienia i wzajemnego poszanowania);
36. Uczeń ma prawo do przedstawienia wniosków i opinii (np. dotyczących łamania praw)
we wszystkich sprawach szkoły: wychowawcy, rzecznikowi, pedagogowi, dyrektorowi
gimnazjum (z uwzględnieniem podanej kolejności);
37. Uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego;
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38. Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczenie
tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub nie wpuszczanie do sali lekcyjnej
(wyjątek stanowi uczeń, który stwarza bezpośrednie zagrożenie uczniom lub
nauczycielom);
39. Uczeń za pośrednictwem rodzica (prawnego opiekuna) ma prawo do odwoływania się od
nałożonej kary w terminie do 7 dni;
40. Uczeń ma prawo na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną znać proponowaną
ocenę z przedmiotu;
41. Uczeń ma prawo do zwolnienia z lekcji na podstawie zawiadomienia od rodziców,
pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela ( zawiadomienie o zwolnieniu uczeń
ma obowiązek pokazać nauczycielowi lub wychowawcy przed lekcją);
42. Uczeń ma prawo do udziału w zagospodarowaniu powierzonej mu sali lekcyjnej wg
własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;
43. Uczeń ma prawo do kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą
się tam klasę;
44. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile
znajduje się pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora
szkoły;
45. Uczeń ma prawo do zaprezentowania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (nazwany
„dniem krawatowym”) galowego stroju uczniowskiego. W strojach galowych przychodzą
uczniowie także w dni uroczyste, np. z okazji świąt narodowych, szkolnych, podczas
wyjścia do teatru, muzeum, na koncert;
a. strój galowy to biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub spodnie
(dziewczęta), chłopcy - biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, ewentualnie
garnitur;
46. Uczeń ma prawo do noszenia skromnej biżuterii (z wyłączeniem lekcji wychowania
fizycznego), za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności;
47. Uczeń ma prawo do przebywania w miejscach publicznych do godziny 20.00, po 20.00 z
rodzicami; w sezonie wiosenno – letnim do godziny 22.00;
48. Uczeń ma prawo do uzyskania oceny zachowania wyrażającej opinię szkoły o spełnianiu
przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia
a. ocenę zachowania ustala wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi w
danej klasie oraz po konsultacji z zespołem klasowym uczniów,
b. ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z przedmiotów
nauczania,
c. rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do następnej
klasy lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
d. uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
lub nie kończy szkoły; obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania
(szczegółowe kryteria oceniania określa regulamin oceniania zachowania);
II. OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma obowiązek traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby
funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;
2. Uczeń ma obowiązek respektowania uchwał władz samorządu;
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa:
a. nie wolno siadać na parapetach, schodach i korytarzach, zjeżdżać po
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

poręczach, trzaskać drzwiami, biegać po korytarzach i schodach,
b. przed szkołą (w okresie zimy) nie należy tworzyć ślizgawek, rzucać się
śniegiem,
c. nie wolno przynosić do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,
d. nie wolno wchodzić na dachy, drzewa, sprzęt sportowy na boiskach, na żadne
urządzenie podwyższone,
e. zakazuje się używania w szkole oraz w jej obrębie wszelkich środków
pirotechnicznych;
f. zakazuje się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, apeli i
uroczystości szkolnych;
- podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i
schowane),
- poza zajęciami edukacyjnymi ( przerwy, czas przed i po zajęciach)
telefon może być używany tylko w uzasadnionych przypadkach, za
zgodą nauczyciela;
- naruszenie przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego
powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub
prawny opiekun ucznia;
h. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefon komórkowy i inne urządzenia
elektroniczne oraz rzeczy wartościowe, które uczeń do szkoły przynosi.
i. obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie przerw i zajęć
lekcyjnych.
Uczeń ma obowiązek w czasie zaistnienia wypadku poinformować bezzwłocznie
pielęgniarkę, wychowawcę, nauczyciela dyżurującego, dyrektora gimnazjum;
Uczeń ma obowiązek dbania o kulturę zachowania i kulturę języka:
a. nie używa wulgaryzmów,
b. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, innych osób dorosłych, koleżanek
i kolegów,
c. uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma
rąk w kieszeniach;
Uczeń ma obowiązek zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia:
a. wszyscy uczniowie powinni dbać o porządek i ład w szkole i wokół szkoły,
b. śmieci należy wrzucać do koszy;
Uczeń ma obowiązek punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia: każdy
uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły 10 min. przed rozpoczęciem lekcji, a
po ich zakończeniu udać się do domu;
Uczeń ma obowiązek przestrzegania procedur lekcyjnych:
a. uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą (rząd dziewcząt, rząd
chłopców),
b. nauczyciel otwiera klasę, do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,
c. wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie,
d. uczniowie przygotowują się do lekcji, nauczyciel sprawdza listę obecności;
e. uczeń do szkoły nie spóźnia się, uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po
zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się i siada w ławce;
Uczeń ma obowiązek aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych:
a. uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że nauczyciel przedmiotu postanowi
inaczej,
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uczeń nie je i nie żuje gumy, nie trzyma na ławce butelek, ciastek itp. – jedyna
rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,
c. jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela,
d. klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni,
e. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
10. Uczeń ma obowiązek uzupełniania braków wynikających z absencji;
11. Uczeń ma obowiązek starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;
12. Uczeń ma obowiązek kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu,
w którym zostały zadane;
13. Uczeń ma obowiązek uczęszczania do szkoły (obowiązek ten obejmuje młodzież do
18 roku życia);
14. Uczeń ma obowiązek bycia odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę
i rozwój:
a. uczeń gimnazjum nie bierze narkotyków oraz dopalaczy, nie pali papierosów
oraz e-papierosów, nie pije alkoholu;
b. uczeń nie wszczyna bójek, nie popycha innych osób,
c. o wszelkich zagrożeniach uczeń ma obowiązek informować nauczycieli,
pedagoga, dyrektora;
15. Uczeń ma obowiązek rozwijania zdolności i zainteresowań;
16. Uczeń ma obowiązek zdobywania jak najlepszych ocen w pełni odzwierciedlających
jego pracę;
17. Uczeń ma obowiązek właściwego przygotowania się do egzaminów;
18. Uczeń ma obowiązek przynieść usprawiedliwienie nieobecności niezwłocznie po
przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia
nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za
nieusprawiedliwione;
19. Rodzic ma prawo usprawiedliwić dni nieobecności dziecka na zajęciach. Rodzice
piszą usprawiedliwienia w dzienniczku lub posługując się komunikatorem w
dzienniku elektronicznym;
20. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić spóźnienie u wychowawcy w bieżącym lub
najdalej następnym dniu – o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani
są rodzice;
21. Uczeń ma obowiązek dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;
22. Uczeń ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń
sprzętu lub pomocy naukowych;
23. Uczeń ma obowiązek dyżurowania podczas przerw w szatni szkolnej zgodnie
z harmonogramem dyżurowania ( zasady dyżurowania określa odrębny Regulamin);
24. Uczeń ma obowiązek na wszystkich zajęciach wyglądać schludnie i estetycznie:
a. ubrania nie mogą odsłaniać brzucha, eksponować bielizny osobistej itp.;
b. uczniowie nie malują się, posiadają naturalny manicure, fryzury uczniów
(dziewcząt i chłopców) muszą odpowiadać zasadom higieny, a także nie mogą
przeszkadzać w pisaniu i czytaniu, a na lekcjach wychowania fizycznego muszą
być związane. Włosów nie należy farbować;
c. uczniowie w szkole nie noszą kolczyków np. w nosie, w pępku, na brwiach, na
brodzie ( nie dotyczy delikatnych kolczyków w uszach dziewcząt);
d. uczniowie nie posiadają tatuaży;
e. w szkole nie można nosić nakryć głowy;
25.Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie w szatni na kapcie, sandały lub tenisówki na
b.
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białym spodzie, a ubrania wierzchnie pozostawić w szatni;
26. Uczeń ma obowiązek nosić legitymację szkolną i okazywać ją na życzenie
nauczyciela lub pracownika ochrony;
27. Uczeń ma obowiązek zmieniania obuwia na sportowe przed wejściem na salę
gimnastyczną;
28. Uczeń ma obowiązek uzyskania jak najwyższej oceny zachowania;
29. Uczeń ma obowiązek usunąć szkody przez siebie wyrządzone (o ile jest to możliwe) za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice;
30. Uczeń ma obowiązek przestrzegania praw i powinności zawartych w statucie i
katalogu praw i obowiązków, w przeciwnym wypadku może być ukarany:
a. za poważniejsze przewinienie uczeń otrzymuje naganę wychowawcy na forum
klasy (o tym fakcie wychowawca informuje rodziców);
b. za złe zachowanie ucznia wychowawca wzywa na rozmowę jego rodziców lub
opiekunów,
c. uczeń może być pozbawiony przywilejów. Utrata przywilejów to:
 zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 zakaz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i rozgrywkach
sportowych,
 zakaz ubiegania się o kartę motorowerową;
d. uczeń może wykonać prace zlecone przez wychowawcę lub dyrektora na rzecz
szkoły;
e. za poważne wykroczenie uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły, która
powoduje, że ocena klasyfikacyjna jego zachowania nie może być wyższa od
oceny poprawnej, niezależnie od kryteriów;
f. uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy na wniosek
wychowawcy lub pedagoga;
g. o przeniesieniu dyscyplinarnym decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej;
h. dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku naruszenia przez niego
postanowień statutu.
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