
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST DO: 

 

 

1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie, wewnętrznych 

regulaminach określających funkcjonowanie i organizację pracy szkoły, 

 

2. Podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 

Samorządowi Uczniowskiemu, 

 

3. Godnego reprezentowania klasy i szkoły oraz dbanie o jej dobre imię. 

 

4. Odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych, szkolnych i 

religijnych z poszanowaniem różnic kulturowych. 

 

5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób przebywających na jej 

terenie. 

 

6. Szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz 

wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia pomocy 

drugiemu człowiekowi. 

 

7. Dbałość o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym. 

 

8. Dbania o mienie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody uczeń winien 

ją naprawić (straty materialne pokrywają rodzice, prawni opiekunowie). 

 

9. Dbania o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i 

innych; 

 

- nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, 

 

 



 

 

- przeciw działania przejawom agresji, przemocy i zachowaniom 

wulgarnym, 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (naganne są 

niebezpieczne zachowania i zabawy np.: bieganie, rzucanie 

różnymi przedmiotami, hałasowanie). 

 

10. Noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru: 

 

- zabrania się: farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, 

noszenia zbędnej biżuterii (percing), butów na wysokich obcasach, 

nakryć głowy typu czapka, kaptur podczas pobytu w szkole, 

wulgarnych lub prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach 

plecakach. 

 

11. Noszenia stroju galowego na uroczystości, sprawdziany i egzaminy 

wewnętrzne. 

 

12. Punktualnego przychodzenia na zajęcia zgodne z rozkładem lekcji. 

 

13. Systematycznego przygotowania się do zajęć edukacyjnych i regularnego 

odrabiania prac domowych, uzupełniania braków wynikających z nie 

przygotowania bądź z nieobecności zgodnie z ustaleniami WSO. 

 

14. Kulturalnego zachowania podczas zajęć polegającego na: 

 

- punktualnym przybyciu i spokojnym zajęciu miejsca w kasie, 

- przygotowaniu niezbędnych przyborów, podręczników, ćwiczeń, 

zeszytów, 

- zabierania głos po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą nauczyciela, 

- stosowaniu form grzecznościowych, 

- nie opuszczania klasy bez zgody nauczyciela. 

 

15. Przedstawiania wychowawcy usprawiedliwień swej nieobecności w 

szkole w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia podjęcia 

zajęć w szkole. 

 

 

 

 

 

 



16. Respektowania następujących zakazów: 

 

- palenia papierosów na terenie szkoły, 

- posiadania, rozprowadzania i spożywania alkoholu, narkotyków 

oraz innych środków odurzających na terenie szkoły, 

- posiadania przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i materiałów 

mogących spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia, 

- używania telefonów komórkowych i innych sprzętów 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych (winny one być 

wyłączone i schowane), 

- nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły bez zgody dyrektora lub 

wychowawcy. 

 

17. Informowania rodziców prawnych opiekunów o organizowanych przez 

szkołę, wychowawcę spotkaniach, zebraniach, wywiadówkach. 

 

18.  Zachowania w sprawach spornych następującego trybu: 

 

- zgłoszenie zastrzeżeń do wychowawcy, który rozstrzyga sporne 

kwestie, a w razie potrzeby sprawę kieruje do pedagoga, 

Samorządu Uczniowskiego, wicedyrektora lub dyrektora. 

 

 
 

 


