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– znajomości swoich praw, 

– zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, 

– zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i wymaganiami 

edukacyjnymi -  zgodnie z ich założeniami, 

– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

– opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

– higienicznych warunków nauki, 

– życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 

– swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań, 

– rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego 

programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

– wpływania na życie szkoły, poprzez działalność samorządową, 

– powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów, 

– jawnej i umotywowanej oceny, 

– odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, 

– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,  

– korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej oraz innych usług oferowanych 

przez szkołę – zgodnie z ich regulaminem, 
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– korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i 

psychologicznej, 

– korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, 

– uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i 

rozrywkowych na terenie szkoły, 

– uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie 

szkoły, 

– tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego, 

– ochrony swojej własności, 

– opuszczenia budynku szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go 

przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub 

opiekunów prawnych lub osobistego zabrania przez rodziców/ prawnych opiekunów, 

– być zwolniony z dalszych zajęć -w przypadku złego samopoczucia- po 

uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych. Do 

czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) uczeń przebywa pod opieką szkoły, 

 

          b       : 

 

– przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, 

– przestrzegania regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki 

ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w -f, stołówka 

szkolna), 

– przestrzegania i stosowania  form grzecznościowych, zarówno w szkole jak 

i poza jej terenem, 

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, podczas 

zajęć szkolnych, pozaszkolnych i dodatkowych, 

– zgłosić dowolnemu nauczycielowi każdy - najmniejszy wypadek, 

– reagowania na wszelkie akty przemocy samodzielnie lub z pomocą innych 

osób, poprzez natychmiastowe zgłoszenie tego faktu nauczycielowi dyżurującemu, 

wychowawcy, pedagogowi, dyrekcji szkoły lub innemu pracownikowi szkoły, 

– okazania zadośćuczynienia za spowodowanie innym przykrości, krzywdy czy 
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smutku, 

– punktualnie i systematycznie uczęszczać do szkoły, 

– systematycznego uczenia się, pracowania nad własnym rozwojem, aktywnego 

uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

– sumiennie przygotowywać się do zajęć i rzetelnie wykonywać prace domowe, 

– przerwy spędzać na korytarzu, przy sali, w której będzie miał zajęcia, 

– godnie reprezentować szkołę, 

– odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

– odnoszenia się z szacunkiem do rówieśników i młodszych uczniów, 

– szanować godność osobistą i dobre imię drugiego człowieka bez względu na 

jego wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, stan zdrowia, światopogląd, sytuację 

rodzinną i możliwości intelektualne, 

– chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 

– zmieniania obuwia; noszenia - na terenie – szkoły butów z jasną podeszwą, 

zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły. Zabronione jest chodzenie w butach na 

obcasach, 

– noszenia schludnego, czystego, odpowiedniego do wieku i warunków 

pogodowych stroju uczniowskiego, 

– podczas dni, w których odbywają się apele lub inne ważne wydarzenia z życia 

szkoły, noszenia stroju galowego. 

Za strój galowy uznaje się ubiór w kolorystyce czerń, biel, granat, bez elementów 

charakterystycznych dla odzieży codziennej lub sportowej: 

* dla dziewczynki: biała bluzka oraz ciemna spódnica, sukienka lub spodnie,  

* dla chłopca: biała koszula i ciemne spodnie, 

– starania się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania, 

– przychodzenia na zajęcia lekcyjne nie wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem pierwszej lekcji- z wyjątkiem uczniów zapisanych do szkolnej 

świetlicy, 

– udać się do odpowiedniej świetlicy szkolnej, jeżeli przyszedł wcześniej niż 

określa to w/w punkt, 
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– wchodzenia i wychodzenia ze szkoły wyłącznie główną klatką schodową, 

prowadzącą bezpośrednio do szatni szkolnej, 

– pozostawić odzież wierzchnią w szatni (jeżeli nie ma innych zarządzeń), 

– noszenia na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedniego stroju sportowego, 

zgodnego z wymogami nauczyciela, 

– po dzwonku na lekcje zatrzymać się, poczekać aż wybrzmi dzwonek na lekcję i 

spokojnie udać do sali, w której będzie miał zajęcia. Przed wejściem do sali lekcyjnej 

ustawić się  parami i wejść do sali w towarzystwie nauczyciela, 

– poruszać się po schodach prawą stroną, pojedynczo, zachowując bezpieczną 

odległość. Po schodach uczeń nie może zbiegać ani zeskakiwać, 

– usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole – w nieprzekraczalnym terminie 

7 dni od powrotu po nieobecności do szkoły. Usprawiedliwienie ma formę pisemnej 

informacji od rodzica/prawnego opiekuna lub zwolnienia lekarskiego, 

– uzupełniać braki i zaległości w nauce spowodowane nieobecnością w szkole, 

zgodnie z ustaleniami nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

– posiadać i szanować legitymację szkolną jako dokument swej tożsamości oraz 

dzienniczek uczniowski jako podstawową formę kontaktowania się z rodzicami, 

– posługiwać się poprawną polszczyzną, 

– dbać o czystość języka. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz słów 

powszechnie uznawanych za obraźliwe, jak również wulgarnych gestów, 

– dbać o ład , porządek oraz  własne i innych, 

– dbać o mienie szkoły oraz  zgłosić nauczycielowi lub innym pracownikom 

szkoły zauważonych uszkodzeń, 

– dbać o czystość szkoły i jej otoczenia oraz pozostawiać pomieszczeń, 

w których przebywa w należytym porządku. 

 

J ż                            b             ,                ć               

w                      b                   . O                          b ć 

usprawiedliwione. 
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 ROCE  RA ZACHOWA IA  CZ IÓW  O CZA   RZERW: 

 

Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowi nie wolno: 

 

– bez potrzeby przebywać w toaletach, 

– przebywać poza głównymi holami, 

– siadać na schodach, 

– otwierać okien i wychylać się przez nie, 

– siadać na parapetach okiennych, 

– biegać oraz bawić się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób, 

– stosować jakiejkolwiek formy przemocy wobec innych osób, 

– pozostawiać po sobie śmieci, 

– wychodzić poza teren szkoły. 

 

 

 A TERE IE  Z OŁY OBOWIĄZ  JE CAŁ OWITY ZA AZ: 

 

– palenia tytoniu, picia alkoholu, brania narkotyków oraz namawiania innych do ich 

zażywania; 

– wnoszenia na teren szkoły i używania przedmiotów oraz środków zagrażających 

zdrowiu i życiu np. petard, noży, scyzoryków, laserów, gazów, itp. Każde 

zauważone niebezpieczeństwo i zagrożenie należy natychmiast zgłosić 

nauczycielom, dyrekcji lub innym pracownikom szkoły; 

– stosowania przez uczniów jakiejkolwiek formy przemocy w szkole oraz poza 

szkołą wobec ludzi, zwierząt i otaczającej przyrody; 

– żucia gumy na zajęciach lekcyjnych oraz podczas uroczystości szkolnych; 

– używania urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz , MP – 3 bez zgody dyrekcji 

szkoły; 

– przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za ich zgubienie lub zniszczenie. Obowiązkiem ucznia jest 

ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą; 

– noszenia na terenie szkoły ubiorów wyzywających – odkrytych pleców, brzuchów, 

głębokich dekoltów, zbyt krótkich spódnic i szortów; 

– zakaz chodzenia w czapkach i kapturach na głowie; 

– farbowania włosów oraz stosowania makijażu oraz malowania paznokci; 

– noszenia kontrowersyjnych fryzur; 

– noszenia przesadnej i kosztownej biżuterii oraz wyzywających ozdób, takich jak 

tatuaże, kolczyki w nosie, na wardze, w pępku, itp. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, 
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zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia ozdób; 

– korzystania z telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole. Telefony muszą 

być wyłączone. W wyjątkowych przypadkach uczeń może zadzwonić do 

rodziców po uprzednim uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela. 

 

 

INNE ZAPISY: 

 

1.  W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły 

należy je zdeponować u nauczyciela lub w sekretariacie szkoły, po uprzednim 

poinformowaniu pracowników sekretariatu. 

2.  Włosy – szczególnie długie – powinny być tak uporządkowane (spięte, związane), 

aby nie przeszkadzały uczniowi w czasie zajęć. 

2.  W przypadku uszkodzenia sprzętu uczeń zobowiązany jest naprawić      

wyrządzoną szkodę samodzielnie lub z pomocą swoich rodziców albo odkupić 

zniszczone mienie. 

 

 

Z                        ż                         ż  b ć                 

ze szkolnym systemem kar. 

 
 


