
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA                                      
ROK SZKOLNY 2022-2023 

 

1. UCZEŃ MA PRAWO: 

a. Do właściwego zorganizowanego procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psycho-

fizycznych 

b. Zdobywania wiedzy o Polsce i języku polskim 

c. Uzyskania pomocy ze strony nauczyciela w razie napotykanych trudności 

d. Jawnej, bieżącej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

e. Uczestnictwa w imprezach odbywających się na terenie szkoły oraz szkolnych wycieczkach i wyjazdach 

f. Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

2. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK: 

a. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne w czasie roku szkolnego 

b. Przygotowywać się do lekcji i odrabiać zadania domowe 

c. Brać udział w wycieczkach, imprezach i uroczystościach szkolnych 

d. Okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom 

e. Pilnie uważać na lekcjach i stosować się do poleceń nauczyciela 

f. Szanować sprzęt, urządzenia szkolne i cudza własność. Za wszelki zniszczenia ponosi wszelka 

odpowiedzialność wraz z rodzicami 

g. Noszenie schludnego, skromnego i godnego ucznia stroju 

h. Przestrzegać obowiązujące w szkole przepisy 

i. Zabrania się przynoszenia do szkoły, gier komputerowych, radia, słuchawek, telefonów komórkowych 

innego sprzętu elektronicznego, za zaginiecie którego szkoła nie bierze odpowiedzialności 

NAGRODY I KARY 

1. Nagrody: 

a. Pochwała ustna przez nauczyciela 

b. Pochwała ustna przez dyrektora 

c. Pochwała ucznia na forum szkoły (apel, akademia inne uroczystości) 

d. Nagrody książkowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe 

zachowanie oraz prace społeczną na rzecz klasy i szkoły 

2. Kary: 

a. Ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela na forum klasy 

b. Ustne i pisemne upomnienie ucznia z wpisem do zeszytu ucznia 

c. Pisemne/telefoniczne zawiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy 

d. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły 

e. Pisemne/telefoniczne wezwanie rodziców przez dyrektora szkoły 

f. Udzielenie pisemnej nagany wraz z obniżeniem oceny z zachowania 

g. Skreślenie z listy uczniów na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej 

Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z regulaminem dotyczącym nagród i kar oraz praw i obowiązków ucznia 

wynikających ze Statutu Szkoły im. Świętego Krzyża i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
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