
 

 

 

 
 

 

 

1. Prawo ucznia do informacji 

 

a. Uczeń ma prawo do : 

 

- zapoznania się z programem nauczania stawianymi wymaganiami; 

- informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, np. o 

przeniesieniu do innej klasy; 

- domagania się, na jego prośbę lub rodziców, udostępnienia do 

wglądu jego sprawdzonych i ocenianych pisemnych prac 

kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania; 

- informacji, jaka będzie jego ocena okresowa lub roczna (informacja 

taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w 

terminie określonym w statucie szkoły); 

- poznania kryteriów oceniania zachowania oraz informacji, jakie są 

możliwości odwołania od ustalonej oceny; 

- informacji o zasadach organizacji konkursów i olimpiad 

przedmiotowych. 

 

2. Prawo do nauki 

 

a. Uczeń ma prawo do : 

 

- swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne; zakazane jest 

ograniczenie tego prawa, np. wyproszenie ucznia z klasy lub nie 

wpuszczenie go do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu; 

- pomocy w nauce, a także do pomocy psychologiczno –

pedagogicznej; 

- jeśli jest zdolny (popełnieniu określonych warunków) do 

indywidualnego toku lub programu nauki, 

- zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie 

szkoły. 

 

 

 



 

3. Prawo do wolności religii i przekonań 

 

a. Uczeń ma prawo do; 

 

- uczestniczenia w obrzędach religijnych lub nie uczestniczenia w nich; 

nie można mu tego zabronić lub nakazać. 

 

4. Prawo do wolności wypowiedzi wyrażania opinii 

 

a. uczeń ma prawo do: 

 

- wyrażenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie 

(np. w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczących 

kolegi; 

- przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, 

także w dotyczących podstawowych praw uczniów; 

- wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, np. 

prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

samorządu; 

- redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

 

5. Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

- szacunku wobec swojej osoby (nauczyciel nie może zwracać się do 

niego w sposób obraźliwy); 

- wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w 

statucie szkoły i nie mogą naruszyć nietykalności osobistej oraz 

godności ucznia; 

- jednakowego traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, 

status rodzinny, społeczny czy status ucznia; 

- jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – 

uczeń), a także ma zawsze prawo dowiedzenia swoich racji; 

- zabronione są wszelkie kary o charakterze poniżającym lub 

ośmieszającym. 

 

 

 

 

 



6. Prawo do ochrony prywatności 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

- szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, np. jego sytuacji 

materialnej, ile uczeń i rodzice chcą o tym sami powiedzieć; 

wszelkie informacje dotyczące jego życia prywatnego, np. sytuacji 

materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, 

informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, 

ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itd. znane 

wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być 

rozpowszechniane i powinny być chronione; 

- ochrony informacji na swój temat (nauczyciel nie może 

upubliczniać informacji na temat ucznia). 

 

7. Prawo do ochrony zdrowia 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

- równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w 

tygodniu, różnorodności zajęć w każdym dniu, nie łączenia w 

kilkugodzinne lekcje zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

- nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw powinni czuwać 

nauczyciele. 

 

8. Prawo do odpowiedniego standardu życia 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

- stypendium socjalnego, do zasiłków losowych i stypendium za 

wyniki w nauce. 

 
 

 


