
 

 

 

 

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do 

(przy zachowaniu podanej kolejności):  

- wychowawcy klasy,  

- pedagoga szkolnego. 

W przypadku niezałatwienia sporu w sposób określony powyżej , 

decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły. 

 

Z e s p ó ł  S z k ó ł  n r  3  w  K ł o b u c k u  

 



PRAWA UCZNIA: 
 

 PRAWO DO NAUKI 

Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal. 

  

 PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA  
Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i 

poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne. 

  

 PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE 

Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że z bardzo ważnych 

powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z 

obojgiem rodziców. 

  

 PRAWO DO INFORMACJI 

Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do   różnych źródeł 

wiedzy. 

  

 PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII 

Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz  o swoim 

światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo Tobą kierować.  

  

 PRAWO DO WYPOWIEDZI 

Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, 

oświadczyć własną wolę. 

  

 PRAWO DO STOWARZYSZENIA 

Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam 

decydujesz o swojej przynależności. 

  

 PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy 

korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy 

osobiste i rodzinne. 

  

 PRAWO DO TOŻSAMOŚCI 

Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat 

musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć 

zmienione nazwisko. 

  

 

 

 



Twoje prawa : 

Uczeń ma prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego  

z zasadami higieny pracy umysłowej,  

 opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

 zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

  obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i oceny zachowania wystawionych zgodnie z wewnątrzszkolnym 

regulaminem systemu oceniania i ustalonymi kryteriami ocen 

z zachowania, 

  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym,  

 swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności 

dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych 

i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

 pomocy w przypadku trudności w nauce,  

 korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego,  

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych,  

 wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie 

z odrębnymi przepisami,  

 poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka. 



 

Pamiętaj - masz też obowiązki: 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych 

w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego 

i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły.  

 

 Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do 

kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

przeciwstawiania się przejawom brutalności 

i wulgarności.  

 

 Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.  

 

 Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady 

samorządu klasowego i szkolnego.  

 

 Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz swoich kolegów. 

 

 Reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, 

konkursach przedmiotów zawodowych itp. 

 

 Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania 

się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły. 

 

 



OBOWIĄZKI UCZNIA: 
 

 OBOWIĄZEK NAUKI 

Oznacza, że do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek uczęszczać do 

szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły. 

  

 OBOWIĄZEK TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać 

sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy 

między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany. 

  

 OBOWIAZEK INFORMOWANIA O NIEBEZPIECZNYCH 

SYTUACJACH 

Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub 

niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, 

przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub 

w drodze do szkoły. 

  

 OBOWIĄZEK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE 

Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole. 

  

 OBOWIĄZEK TOLERANCJI 

Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, 

mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd. 

  

 OBOWIĄZEK OKAZYWANIA SZACUNKU WOBEC INNYCH 

Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. 

Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania 

drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz 

obowiązek bronić słabszych. 

  

 OBOWIĄZEK TROSKI O KULTURĘ SŁOWA 

Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób 

kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo. 

  

 OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY 
Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo 

trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać. 

 


