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Karta praw i obowiązków ucznia 

 

                                                    

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Znajomości swoich praw – powinieneś wiedzieć, jakie przysługują Ci prawa oraz 

jakie są konsekwencje ich  łamania. 

2) Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań na miarę swoich możliwości – możesz 

uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i wszelkich innych zajęciach, które są 

organizowane na terenie szkoły. 

3) Wolności religii i przekonań – uczestnictwo w lekcjach religii jest zgodne z Twoją 

wiarą  i przekonaniami.  

4) Wypowiadania i obrony swojego zdania – forma wypowiedzi nie może naruszać 

godności innych osób. 

5) Jawnej i umotywowanej oceny – masz prawo do uzyskania uzasadnienia otrzymanej 

oceny. 

6) Znajomości zasad i kryteriów oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania – 

powinieneś wiedzieć, jakie musisz spełnić wymagania 

7) Możliwości poprawy oceny – zgodnie z wewnątrz szkolnym systemem oceniania. 

8) Znajomości terminu i zakresu sprawdzianów – powinieneś wiedzieć, jakie 

wiadomości i umiejętności będą sprawdzane. 

9)  Informacji o przewidywanych ocenach okresowych i końcowo rocznych – termin                        

i zasady określone w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym. 

10) Znajomości warunków przystąpienia i sposobie przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego, sprawdzającego. 

11) Bezpiecznego pobytu w szkole. 

12) Pracy w ciszy i skupieniu – pamiętaj, aby Twoje zachowanie nie przeszkadzało innym                                         

w pracy na lekcjach. 

13) Wykonywania pracy na miarę swoich możliwości. 

14) Kandydowania na przewodniczącego SU – jeżeli uważasz, że podołasz tym 

obowiązkom, możesz zgłosić swoją kandydaturę. 

15) Uczestniczenia w wyborach szkolnych.  

16) Brania udziału w imprezach klasowych, szkolnych, środowiskowych, wycieczkach, 

wyjściach do kina, teatru, itd. 

17) Prywatności – wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów będące                                                               

do dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być 

rozpowszechniane. 

18) Wypoczynku -  przerwy śródlekcyjne, weekendy, przerwy świąteczne, ferie, wakacje 

(zadawanie prac regulują zasady Oceniania Wewnatrzszkolnego) 

19) Zgłoszenia do Rzecznika Praw Ucznia przejawów agresji, przemocy, 

niesprawiedliwości. 

20) Szukania pomocy – u pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczycieli uczących                         

i innych kompetentnych osób.     
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2. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać ustaleń władz szkolnych dotyczących porządku i ładu organizacyjnego 

gimnazjum   w szczególności: 

a. wyglądać estetycznie (włosy nie farbowane, bez makijażu, bez biżuterii), nosić 

obowiązujący strój jednolity, zakaz noszenia spódniczek mini i czapek na 

terenie szkoły 

b. nie wolno na terenie szkoły korzystać z telefonów komórkowych  

c. punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, 

d. nie opuszczać klasy podczas lekcji, 

e. nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,  

f. ponosić koszty wszelkich szkód wyrządzonych w placówce przez ucznia / 

uczeń pokrywa sam lub jego rodzic/, 

g. zmieniać obuwie w wyznaczonych terminach, 

h. informować rodziców o zebraniach klasowych, konsultacjach                                           

i indywidualnych spotkaniach z nauczycielami, 

i. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone przez 

uczniów. 

2) Przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły. 

3) Regularnie i aktywnie na miarę swoich możliwości uczestniczyć w zajęciach 

lekcyjnych. 

4) Uczyć się systematycznie i pracować nad dalszym własnym rozwojem. 

5) Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i w żaden sposób nie 

zakłócać toku zajęć. 

6) Zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły (dotyczy lekcji i przerw). 

7) Na lekcjach pracować w ciszy i spokoju. 

8) Uzupełniać braki wynikające z absencji, w terminach uzgodnionych z nauczycielem 

danego przedmiotu. 

9) Starannie wykonywać prace domowe w terminach ustalonych przez nauczyciela. 

10) Usprawiedliwiać nieobecności na lekcjach w terminie – pierwsza lekcja 

wychowawcza po nieobecności. 

11) Odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. 

12) Pomagać słabszym i przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności                                  

i grubiaństwa. 

13) Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę. 

14) Wystrzegać się  wszelkich nałogów, bezwzględny zakaz palenia i posiadania tytoniu i 

innych używek, zakaz spożywania alkoholu. 

15) Przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w szkole i poza nią, w tym przepisów 

ruchu drogowego oraz przepisów obowiązujących na wycieczkach szkolnych. 

16) Dbać o mienie gimnazjum, ład i porządek w szkole i jej otoczeniu. 

 

3. Gdy Twoje Prawa w szkole są łamane, zwróć się o pomoc do: 

1) Rzecznika Praw Ucznia – to osoba, która jest wybrana i powołana po to, żeby Ci 

pomóc, żeby zbadać i wyjaśnić sytuację, w której się znalazłeś i być mediatorem w 

konflikcie. 

2) Wychowawcy klasy – to on reprezentuje interesy swoich wychowanków wobec 

innych nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

3) Innego nauczyciela, którego darzysz zaufaniem. 
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4) Pedagoga szkolnego, który może uczestniczyć w rozwiązywaniu szkolnych 

konfliktów i reprezentować w nich stronę ucznia. 

5) Samorządu Uczniowskiego – który wybrałeś i któremu powierzyłeś reprezentowanie 

swoich interesów. 

6) Dyrektora szkoły – tak naprawdę, to właśnie on ma decydujący wpływ na wszystko, 

co się dzieje w szkole, na kształt stosunków między uczniami i nauczycielami. 

7) Rodziców – to Twoi najwięksi sojusznicy, Oni, tak jak Ty, chcą, byś czuł się w szkole 

bezpiecznie, byś był sprawiedliwie traktowany. Oni, jako Twoi reprezentanci, mogą 

upomnieć się o Twoje interesy. 

 

4. System nagród w szkole; 

 

1. Otrzymasz najwyższą ilość punktów zgodnie ze szczegółowymi kryteriami zawartymi 

w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym. 

2. Możesz otrzymać pochwałę na apelu szkolnym w obecności społeczności szkolnej. 

3. Możesz otrzymać pisemną lub ustna pochwałę wychowawcy klasy lub innego 

nauczyciela. 

4. Możesz otrzymać pisemną lub ustną pochwałę dyrekcji szkoły dla Ciebie i Rodziców. 

5. Możesz otrzymać nagrodę w obecności społeczności szkolnej. 

 

 

5. Gdy nie przestrzegasz Prawa w szkole: 

1) Za naruszanie regulaminu szkoły otrzymasz O pkt a to będzie miało wpływ na 

twoja ocenę z zachowania – szczegółowe kryteria w Ocenianiu 

Wewnątrzszkolnym. 

2) Możesz otrzymać naganę na apelu w obecności społeczności szkolnej. 

3) Możesz otrzymać pisemne bądź ustne upomnienie wychowawcy lub innego 

nauczyciela a co za tym idzie być wykluczony z imprez klasowych typu: 

wycieczki. 

4) Możesz otrzymać upomnienie ustne lub pisemne dyrekcji szkoły. 

5) Możesz zostać przeniesiony do innego oddziału klasowego. 

6) Możesz być zawieszony w prawach ucznia. 

7) Możesz zostać skreślony z listy uczniów – przeniesiony do innego gimnazjum                         

za pośrednictwem Kuratora Opolskiego. 

 


