
Statut 
Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Sicienku 
 

Rozdział VIII 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 39 
 

1. Uczeń ma prawo do:  
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  
b) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, demoralizacją oraz innymi 
przejawami patologii społecznej, 

c) poszanowania godności własnej, spraw osobistych i stosunków rodzinnych oraz poglądów i przekonań 
zgodnych z powszechnymi normami etycznymi, 

d) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

e) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,   
f) jawnej, obiektywnej i systematycznej oceny wiedzy i umiejętności oraz przestrzegania przez nauczyciela 

ustalonych zasad kontroli i oceny postępów w nauce,  
g) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych oraz podczas ferii, 
h) nie otrzymywania zadań domowych na dni wolne od nauki szkolnej, 
i) najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia (nie więcej niż 1 sprawdzianu dziennie),  
j) określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu z dwutygodniowym wyprzedzeniem i otrzymania 

ocenionych prac pisemnych w terminie 2 tygodni, 
k) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
l) korzystania z obiektów i pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką właściwego nauczyciela i 
z zachowaniem odpowiednich zasad bhp, 

m) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
n) przedstawiania wychowawcy i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, 
o) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających 

w szkole i poza nią za zgodą wychowawcy klasy,  
p) odwoływania się od zastosowanej wobec niego kary do dyrektora szkoły, 
q) kształcenia indywidualnym programem nauczania, jeżeli wykazuje wybitne zdolności w zakresie danego 

przedmiotu, a także prawo przyspieszonej promocji do wyższej klasy, jeżeli opanował wymagany zakres 
wiadomości i umiejętności i uzyskał pozytywny wynik na egzaminie sprawdzającym, 

r) zgodnej z przyjętymi w szkole kryteriami oceny zachowania, którą ustala wychowawca klasy najpóźniej 
7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego. Zasady, tryb i terminy 
przeprowadzania egzaminów określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

3. Uczeń dochodzi swoich praw przedstawiając wniosek nauczycielowi, wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. 
W uzasadnionych przypadkach praw ucznia broni przedstawiciel organu nadzoru. 

 
§ 40 

 
1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a w szczególności:  
i) odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej, szanować ich godność 

osobistą, odrębność i pracę,  
ii) przestrzegać form kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 
iii) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
iv) nie zakłócać ładu w szkole, a przerwy międzylekcyjne spędzać w formie nieuciążliwej dla innych 

osób, 



v) dbać o mienie szkolne, a przypadku uszkodzenia lub zniszczenia naprawić albo zrekompensować 
wyrządzoną szkodę, 

b) uczęszczać na zajęcia programowe i wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 
c) przestrzegać punktualności, 
d) dostarczać pisemne usprawiedliwienia nieobecności od rodziców lub zaświadczenia lekarskie w ciągu      

7 dni po powrocie do szkoły, 
e) przygotowywać się do zajęć, aktywnie w nich uczestniczyć, rozwijać swoje umiejętności,  
f) dbać o higienę osobistą, czysty i estetyczny wygląd,  
g) nosić schludny i estetyczny strój – stonowane kolory, klasyczny krój. Ubranie ma zakrywać dekolt, plecy, 

brzuch oraz uda. Niedopuszczalne jest noszenie w szkole nakryć głowy (w tym kapturów), dużych ozdób 
i ekstrawaganckich fryzur (irokez, farbowanie włosów, golenie całości lub części głowy, itp.). W czasie 
świąt państwowych i szkolnych obowiązuje strój apelowy: dla dziewcząt - biała bluzka, czarna lub 
granatowa spódnica, sukienka lub spodnie wizytowe, dla chłopców - biała koszula, czarne lub granatowe 
spodnie, lub garnitur. Pozostałe, sporne kwestie dotyczące stroju ucznia rozwiązuje wychowawca klasy. 

h) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów, a w szczególności: 
i) przebywać na terenie szkoły, w miejscach wyznaczonych w czasie zajęć i przerw, zgodnie  z planem 

lekcji na dany dzień,  
ii) nie opuszczać samowolnie terenu szkoły, 
iii) korzystać z urządzeń, pomieszczeń i obiektów szkoły wyłącznie za zgodą i pod opieką nauczyciela, 
iv) nie korzystać z uszkodzonych urządzeń i powiadomić o zaistniałym stanie odpowiedniego 

nauczyciela, 
v) wykonać wszystkie polecenia pracowników szkoły wynikające z przepisów bhp i  p.poż., 
vi) informować o wszystkich nieprawidłowościach lub wypadkach nauczyciela dyżurnego albo innego 

najbliższego pracownika szkoły, 
vii) nie wszczynać bójek z kolegami i nie rozstrzygać sporów przy użyciu siły, 
viii) nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, 
ix) ustawiać się po dzwonku na lekcje w wyznaczonym miejscu, 
x) zdać okrycie wierzchnie w szatni przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i odebrać je dopiero po ich 

zakończeniu, 
xi) nie biegać po korytarzach, nie siadać na parapetach, 
xii) przestrzegać zasady ruchu drogowego i podporządkować się poleceniom osoby prze-prowadzającej 

przez jezdnię i sprawującej opiekę w autobusie, 
xiii) zachować szczególną ostrożność podczas wsiadania do autobusu szkolnego i w czasie przejazdu, 

i) zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba 
że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, 

j) dbać o mienie cudze i własne, 
k) chronić środowisko naturalne przez właściwe odnoszenie się do zwierząt oraz poszanowanie przyrody 

wokół szkoły i poza nią, 
l) godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię, kultywować ceremoniał, 
m) przestrzegać  zaleceń i  zarządzeń wewnątrzszkolnych. 

2. Zabrania się na terenie szkoły korzystania uczniom, bez pozwolenia nauczyciela, z wszelkich sprzętów 
elektronicznych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, aparatów fotograficznych, dyktafonów.  

 
 

§ 41 
 
1. Uczniowie (grupa uczniów, zespół klasowy) mogą być nagradzani, w zależności od możliwości finansowych 

szkoły za: 
a) wzorową postawę i wyróżniające wyniki w nauce, 
b) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych w szkole i poza nią 

oraz w zawodach sportowych, 
c) godne reprezentowanie szkoły,  
d) wzorową frekwencję. 

2. Formy nagradzania: 
a) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
b) dyplom uznania, 
c) list pochwalny do rodziców, 
d) nagrody książkowe lub rzeczowe, 
e) świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 



3. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej średnią stopni 4,75 i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 

4. Listy gratulacyjne otrzymują rodzice absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum ze średnią stopni 5,0         
i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. 

5. Uczniowie za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pracę społeczną lub 100% frekwencję otrzymują 
dyplomy uznania lub nagrody książkowe. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią 
stopni co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne 
promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe 
zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 
zajęć. 

7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 
średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie 
jest liczną całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

8. Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem należy odnotować w arkuszu ocen ucznia.  
 

 
§ 42 

 
1. Uczeń może być karany za łamanie postanowień statutu Szkoły, a szczególnie: 

a) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 
b) umyślne spowodowanie strat materialnych w budynku szkoły i na zewnątrz, 
c) działanie szkodzące swojemu zdrowiu i rówieśników (m.in. palenie papierosów, spożywanie alkoholu). 

2. Przewiduje się następujące kary: 
a) upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy, 
b) uwagę w dzienniku, 
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 
d) przeniesienie do równoległej klasy, 
e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub do reprezentowania szkoły, 
f) materialne (finansowe) pokrycie kosztów szkody lub odkupienie zniszczonego mienia, 
g) wykonanie przez ucznia prac porządkowych na terenie szkoły, w szczególnych wypadkach pod opieką 

rodziców, 
h) zawieszenie możliwości korzystania z przywilejów na czas do 6 miesięcy, 

3. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Uczniowskiego, może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły            
w przypadkach szczególnie rażącego łamania postanowień statutu, a szczególnie: 
a) zachowań powodujących zagrożenie utraty zdrowia lub życia poszkodowanych, 
b) działań wywierających szczególnie szkodliwy wpływ na uczniów, 
c) czynów zagrożonych karami kodeksu karnego. 

4. O zastosowanych karach wychowawca informuje rodziców (pisemnie). 
5. Od zastosowanej wobec ucznia kary przysługuje w terminie 3 dni prawo odwołania do dyrektora szkoły przez 

ukaranego ucznia lub jego rodziców. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni. Decyzja dyrektora jest 
ostateczna. Jeżeli kwestionowana jest kara wymierzona przez dyrektora szkoły sprawę rozpatruje                            
i decyzję podejmuje rada pedagogiczna. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 

6. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby - nie dłuższy niż pół roku - po uzyskaniu poręczenia 
wychowawcy, samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej. 

7. W przypadku, gdy uczeń przyjęty spoza obwodu Zespołu Szkół w Sicienku sprawia nieustanne problemy 
wychowawcze, a działania profilaktyczne nie przynoszą pożądanych efektów może zostać, decyzją Rady 
Pedagogicznej skreślony z listy uczniów i przeniesiony do obwodu własnego. 

 
 

§ 43 
 
1. Uczeń, którzy nie rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, może być przeniesiony do szkoły 

posiadającej klasy przysposabiające do pracy.  
2. Dyrektor Szkoły kieruje ucznia do szkoły lub klasy, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, osiągnięciami edukacyjnymi 
ucznia, opinią lekarską, opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia.  

 



§ 44 
 
1. Jeśli uczeń nie podlega już obowiązkowi szkolnemu Rada Pedagogiczna ma prawo podjąć uchwałę 

upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia go z listy uczniów w przypadku, gdy uczeń:  
a) ustawicznie narusza postanowienia statutu szkoły, 
b) zagraża bezpieczeństwu innych, 
c) nie uczęszcza na zajęcia i nie rokuje nadziei na poprawę, 
d) złoży do dyrektora szkoły prośbę o skreślenie z listy uczniów.  

2. Możliwość kontynuacji nauki przez ucznia nie podlegającego obowiązkowi szkolnemu rozważa dyrektor         
na wniosek ucznia, uwzględniając postanowienia statutu. 

 
§ 45 

 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony przez uczniów prywatny sprzęt elektroniczny, telefony 
komórkowe, sprzęt sportowy itp.  
 

§ 46 
W szkole może działać Spółdzielnia Uczniowska. 
 


