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I. Obowiązki ucznia 
 
Uczeń ma obowiązek:  

1. Pilnie i systematycznie wykonywać obowiązki szkolne, tzn. systematycznie i punktualnie 
uczęszczać na zajęcia , dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na nauką podczas lekcji, 
starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych w domu. 

2. Opanować zaległości wynikłe wskutek dłuższej nieobecności w szkole. 
3. Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, aby nie stwarzać 

zagorzenia dla siebie i innych. 
4. Dbać o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i szkolnego otoczenia. 
5. Dbać o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także swoje własne. 
6. Naprawiać wyrządzone przez siebie szkody. 
7. Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, powiadamiać o takich przejawach 

wychowawcę klasy i dyrekcję szkoły. 
8. Kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
9. Szanować poglądy i zapatrywania, a także godność i wolność osobistą innych ludzi. 
10. Dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować. 
11. Wykonywać zalecenia rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły. 
12. Nie wprowadzać osób z zewnątrz na teren szkoły podczas zajęć szkolnych. 

13. Zostawić swoją odzież wierzchnią w szatni.  
14. Stosować się do absolutnego:  

 Zakazu opuszczania szkoły i terenu szkoły przez wszystkich uczniów w czasie zajęć 
dydaktycznych i przerw śródlekcyjnych. 

 Zakazu palenia papierosów, w tym elektronicznych papierosów, w budynku 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, w którym mieści się szkoła, jak i 
na terenie całego obiektu (korytarzach, toaletach, parkingu). 

 Zakazu korzystania podczas zajęć edukacyjnych  z telefonów komórkowych oraz 
innych sprzętów elektronicznych.   

 

II. Prawa ucznia 
Uczeń ma prawo do: 

1. Wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w przejawianiu własnej aktywności 
intelektualnej w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

2. Właściwe zorganizowanie procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 
(w miarę możliwości). 

3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę  i poszanowania 
godności osobistej. 

4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczny – wychowawczym. 
5. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły oraz światopoglądu                       

i religii – pod warunkiem, że nie narusza w tym dobra innych osób. 



6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów m.in. przez prawo do uczestniczenia                        
w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę. 

7. Reprezentowania szkoły w konkursach przeglądach, zawodach itp. zgodnie ze swoimi 
możliwościami, wiedzą i umiejętnościami. 

8. Sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania postępowo w nauce  i sprawowania. 
9. Pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w przypadku trudności w nauce. 
10. Egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego na zasadach określonych przepisami MEN                         

i uchwałami rady pedagogicznej. 
11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć 

pozalekcyjnych oraz w innych przypadkach w porozumieniu z właściwym nauczycielem.  
12. Wpływania na życie szkoły i klasy przez działalność samorządową, gazetkę szkolną itp., 
13. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych. 
14. Poznania zagrożenia ocenią niedostateczną na I/II semestr na miesiąc przed klasyfikacją. 
15. Poprawiania każdej oceny. 

 

III. Nagrody 
1. Uczniowie mogą być nagradzania indywidualnie lub zbiorowo za rzetelna naukę  i pracę 

społeczną, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sporcie. 
2. Uczniowie mogą otrzymać pochwałę od wychowawcy klasy, innego nauczyciela, dyrektora 

szkoły i rady pedagogicznej, opiekuna samorządu szkolnego. 
3. Nagrody przyznają: rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawca klasy, inni nauczyciele. 

 

IV. Kary 
1. Za łamanie regulaminu szkoły uczniowie mogą być karani 

a) Upomnieniem pisemnym lub ustnym wychowawcy klasy. 
b) Nagana pisemną lub ustną dyrektora szkoły. 
c) Pozbawieniem prawa udziału w imprezach kulturalnych, wycieczkach organizowanych 

przez klasę lub szkołę. 
d) Usunięciem ze szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego i podjęciem przez 

Radę Pedagogiczną uchwały oraz decyzji na piśmie Dyrektora Szkoły o skreśleniu. 
2. Ukarany uczeń ma prawo odwołania od skreślenia do Kuratorium Oświaty przez Dyrektora 

Szkoły.  
 
 
 
Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 6 listopada 2018 r.  
 
 


