Prawa ucznia
1. Prawo do znajomości swoich praw:
1) uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki
może wykorzystać, gdy te prawa są naruszane;
2) na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi
zapoznania się ze Statutem Szkoły;
3) każdy uczeń jest równy wobec prawa.
2. Prawo do nauki:
1) zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki;
2) uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć odbywających się
w szkole;
3) uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej;
4) nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić
z jakiegokolwiek powodu;
5) uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę
możliwości zobowiązana jest mu to zapewnić;
6) uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) jeżeli uczeń jest wybitnie zdolny – ma prawo do indywidualnego toku
lub programu nauki;
8) uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na
zajęciach pozalekcyjnych.
3. Prawo do wolności wyznania i przekonań:
uczeń ma prawo do:
1) przekonań religijnych i światopoglądowych;
2) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,
przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych;
3) wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice
sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności;
4) nauki religii w szkole, na podstawie deklaracji rodziców;
5) uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego
zmusić ani mu tego nakazać.
4. Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:
1) wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi;
2) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami
nauczyciela, nie mogą mieć wpływu na oceny;
3) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę
poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej
formie;
4) uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do
kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania,
co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych
materiałem nauczania;

5) uczeń ma prawo do wypowiadania własnych sądów i opinii o
bohaterach historycznych, literackich itp.;
6) wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii
o treściach programowych oraz metodach nauczania;
7) uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają
decyzje dotyczące uczniów;
8) uczniowie mają prawo do przedstawiania Dyrektorowi, Radzie
Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły.
5. Prawo do informacji:
1) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz
procedurach odwoławczych;
2) uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów
oceniania i wymagań edukacyjnych;
3) uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
4) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania
i promowania;
5) uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania
zachowania oraz możliwości odwołania się od wystawionej oceny;
6) uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie
przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania
ocen;
7) uczeń ma prawo do informacji na temat życia szkolnego.
6. Uczeń ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:
1) do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i psychicznej;
2) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –
wychowawczym;
3) do nietykalności osobistej;
4) do poszanowania jego godności;
5) wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole muszą być zapisane w
Statucie Szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności
ucznia.
7. Uczeń ma prawo do ochrony prywatności:
1) do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
2) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja
materialna, stan zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje
dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, ewentualne problemy
np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym
pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane;
3) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej, czy osobistej
ucznia jest zabronione;
4) do tajemnicy swojej korespondencji.

8. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia:
1) do higienicznych warunków nauki;
2) do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku
braku możliwości zapewnienia w salach minimalnej temperatury
Dyrektor Szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne.;
3) do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. W związku z tym:
a) w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej 3 sprawdziany;
b) na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych;
c) nie zadaje się zadań domowych w piątek na poniedziałek.
9. Prawo do odpowiedniego standardu życia:
1)uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do
otrzymywania pomocy materialnej np.:
a) stypendium socjalnego;
b) korzystania z posiłków na stołówce szkolnej;
c) zasiłku losowego.
2)uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki
w nauce.
10. Prawo do swobodnego zrzeszania się:
1) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na
terenie szkoły;
2) uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność
w samorządzie klasowym i szkolnym;
3) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych
jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.
11. Prawa proceduralne:
1) uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od
decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą
obowiązującą w szkole.

