PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
KARY I NAGRODY
Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
(październik 2013 r.)
§ 45
PRAWA UCZNIA
1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do:
1) otrzymania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2) motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
3) na temat:
a) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu
nauczania,
b) sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d) warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e) praw ucznia,
4) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i oceny
zachowania oraz w razie potrzeby uzasadnienia wystawianych ocen;
5) usprawiedliwiania swojego nieprzygotowania do lekcji zgodnie z przedmiotowymi
systemami oceniania;
6) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej
dokumentacji dotyczącej oceniania;
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7) dostosowania dla niego wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej,
8) pisania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do
potrzeb ucznia z dysfunkcjami, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
9) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii
wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
na czas określony w tej opinii;
10) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi
wymaganiami;
11) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
12) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i psychicznej;
13) podmiotowego i życzliwego traktowania;
14) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów na zasadzie równego dostępu do zajęć
pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz
pomocy w tym zakresie ze strony pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy,
nauczycieli, samorządu uczniowskiego oraz właściwych instytucji;
16) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości
dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi i wyjaśnień;
17) zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
nauczycieli, Dyrektora Zespołu Szkół, Wicedyrektora i uzyskiwania od nich pomocy,
wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia;
18) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
nie ujawniania jego problemów i spraw pozaszkolnych i powierzonych w zaufaniu,
z wyłączeniem sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie lub w przypadku
uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa;
19) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, z zastrzeżeniem, że nie może to
uwłaczać niczyjej godności osobistej;
20) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, jeśli nie
narusza tym dobra innych osób;
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21) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem Zespołu Szkół;
22) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, z uwzględnieniem udokumentowanej pozaszkolnej działalności na
równi z działalnością szkolną;
23) reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zawodach,
przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa, zgodnie ze swoimi
umiejętnościami i możliwościami z zastrzeżeniem, że wychowawca klasy może
pozbawić ucznia tego prawa w przypadku, gdy uczeń jest zagrożony negatywną oceną
klasyfikacyjną lub nieklasyfikowaniem;
24) pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie, według potrzeb ucznia i możliwości
szkoły;
25) korzystania z pomieszczeń i terenów szkoły, bazy, wyposażenia, środków
dydaktycznych, za zgodą i w obecności nauczyciela lub opiekuna, z zachowaniem
zasad określonych w odpowiednich regulaminach korzystania z tych pomieszczeń;
26) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole;
27) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia;
28) zwolnienia z zajęć „wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej
deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
29) równego traktowania wobec prawa;
30) dochodzenia swoich praw, w tym składania skarg i wniosków;
31) wypoczynku i czasu wolnego, w tym nie obciążania zadaniami domowymi w czasie
świąt i ferii;
32) uczestnictwa w życiu kulturalnym;
33) ochrony zdrowia;
34) ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub
szkodliwych prac.
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OBOWIĄZKI UCZNIA
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół oraz
w regulaminach obowiązujących w Zespole Szkół, a zwłaszcza:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;
2) przygotować się do każdych zajęć , a w szczególności:
a) przynosić wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
b) odrabiać lekcje oraz utrwalać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole,
c) przygotowywać i przynosić wymagane materiały,
d) na zajęcia wychowania fizycznego przynosić strój sportowy określony przez
nauczyciela przedmiotu;
3) uznawać zwierzchnictwo nauczycieli i innych osób dorosłych, pod opieką których
pozostaje, a w szczególności uczeń:
a) swoim celowym zachowaniem nie utrudnia pracy osobom zatrudnionym w szkole,
b) nie naraża nauczycieli i innych osób, pod opieką których pozostaje, a także
pozostałych uczniów, na negatywne skutki swojego zachowania,
c) nie narusza godności osobistej nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów,
d) wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych uczniów stosuje
formy grzecznościowe,
e) wykonuje polecenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole,
f) uznaje nietykalność osobistą nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych
uczniów;
4) dostosować się do organizacji nauki w szkole, a w szczególności:
a) punktualnie przychodzić na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjne,
b) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych oraz w rejonach ustalonych dla poszczególnych typów szkół,
c) podczas przerw międzylekcyjnych bezwzględnie podporządkować się poleceniom
nauczycieli dyżurujących,
d) w czasie trwania zajęć telefony komórkowe oraz i inne urządzenia odtwarzające
należy wyłączyć lub wyciszyć;
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5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole Szkół oraz jego otoczeniu;
6) odzież wierzchnią pozostawiać w szatani i tam zmieniać obuwie;
7) ubierać się estetycznie i schludnie;
8) dbać o higienę osobistą;
9) reagować na wszelkie przejawy brutalności i agresji;
10) wystrzegać się zachowań zmierzających do powstania nałogów i uzależnień;
11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
12) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
13) przestrzegać powszechnie uznane normy moralne, etyczne i grzecznościowe;
14) terminowo dostarczać usprawiedliwienia każdej nieobecności w szkole;
15) dbać o honor i tradycje Zespołu Szkół;
16) samodzielnie pracować podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów
17) zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z telefonów
komórkowych oraz Internetu.
3. Uczniom Zespołu Szkół zabrania się:
1) opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w czasie
przerw międzylekcyjnych, za wyjątkiem przypadków, gdy uczeń otrzymuje zgodę na
opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od
Wicedyrektora lub Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie pisemnej prośby rodziców
lub prawnych opiekunów;
2) palenia tytoniu;
3) spożywania alkoholu;
4) używania narkotyków,
5) przynoszenia do szkoły papierosów i innych wyrobów tytoniowych, zapalniczek,
napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
6) farbowania i żelowania włosów;
7) stosowania makijażu;
8) noszenia innych niż tradycyjne kolczyki;
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9) malowania paznokci;
10) wnoszenia do szkoły materiałów i narzędzi niebezpiecznych, w tym materiałów
pirotechnicznych, ostrych przedmiotów, łańcuchów, pałek oraz akcesoriów związanych
ze sztukami walk wschodnich;
11) noszenia oznak symbolizujących przynależność do ugrupowań, fan klubów lub
klubów kibica;
12) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń medialnych, w szczególności
aparatów fotograficznych, dyktafonów, odtwarzaczy mp3 i mp4, kamer przenośnych,
w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych oraz podczas
przebywania na obiektach sportowych, oraz ze względów bezpieczeństwa korzystania
ze słuchawek podczas przerw;
13) niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia szkoły,
sprzętów i urządzeń; w razie naruszenia zakazu rodzice ucznia lub prawni
opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 45a
1. Uczniów obowiązuje codzienny schludny ubiór z zachowaniem następujących wymogów:
1) dostosowanie ubioru do istniejących warunków pogodowych i do realizowanych
aktualnie zajęć (lekcje, wycieczki, imprezy szkolne, zajęcia pozalekcyjne);
2) wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i zadbane;
3) ramiona, plecy, brzuch i dekolt powinny być okryte niezależnie od pory roku;
4) spódnica nie powinna być krótsza niż do połowy uda;
5) krótkie spodenki nie powinny być krótsze niż do połowy uda;
6) ubiór powinien być schludny, bez rysunków i napisów mogących obrażać lub naruszać
godność osobistą;
7) żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej;
8) żaden element ubioru nie powinien świadczyć o przynależności do określonego klubu
sportowego lub kibicowaniu jemu.
2. Podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz w czasie
reprezentowania szkoły na zewnątrz i w czasie imprez okolicznościowych szkolnych
i środowiskowych uczniowie ubrani są w szkolny strój galowy: dziewczęta – ciemna
spódnica lub spodnie i biała bluzka, chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur.
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NAGRODY
§ 45b
1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę, w tym wysokie wyniki w nauce i pracę na rzecz klasy lub Zespołu
Szkół;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna lub Dyrektor Zespołu Szkół na wniosek
wychowawcy oddziału, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Szkoły.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół;
3) dyplom lub list gratulacyjny;
4) nagrody rzeczowe;
5) wpis do "Złotej Księgi";
6) tytuł najlepszego absolwenta.
4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców w miarę posiadanych środków finansowych.
5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
KARY
§ 45c
1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2) ograniczenie przez wychowawcę klasy prawa do udziału w imprezach organizowanych
przez szkołę np. w dyskotekach, wycieczkach, konkursach i zawodach sportowych,
a także utrata możliwości zgłoszenia podczas zajęć lekcyjnych nieprzygotowania; fakt
ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;
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3) upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół wobec klasy;
4) pisemna nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu Szkół;
5) przeniesienie do równoległej klasy w Zespole Szkół na wniosek Rady Pedagogicznej;
6) przeniesienie do innej szkoły na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół skierowany do
Małopolskiego Kuratora Oświaty w przypadku:
a) ucznia, który pomimo zastosowania przez szkołę różnych środków zaradczych,
nadal sprawia poważne problemy wychowawcze,
b) ucznia, którego zachowanie, pomimo podjęcia przez szkołę różnych działań,
wpływa szczególnie demoralizująco na pozostałych uczniów,
c) ucznia, wobec którego Sąd Rodzinny, po wniknięciu w sytuację rodzinną na
wniosek Zespołu Szkół , nie orzekł umieszczenia w placówce poza szkołą.
2. Wychowawca lub inny nauczyciel informuje rodziców lub prawnych opiekunów
o zastosowanej karze osobiście lub pisemnie.
3. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się od zastosowanej kary za
pośrednictwem wychowawcy klasy:
1) do Dyrektora Zespołu Szkół w formie pisemnej w ciągu 3 dni;
2) jeśli odpowiedź Dyrektora Zespołu nie jest satysfakcjonująca, do Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
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