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PRAWA  I OBOWIĄZKI UCZNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW  

ZAWARTYCH W KONWENCJI PRAW DZIECKA 

 

Każdy uczeń, dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w 
atmosferze   miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego podmiotowości i godności. 
Uświadomienie tej zasady jest warunkiem mówienia o prawach dziecka. Znajomość i 
rozumienie tych praw przez dorosłych powinno być podstawowym standardem. 

Znajomość własnych praw i obowiązków pomaga świadomie z nich korzystać. 

Ustalając prawa i obowiązki ucznia naszej szkoły braliśmy pod uwagę przepisy prawa 
oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, odpowiednie zarządzenia MEN) oraz szczegółowo 
analizowaliśmy Konwencję Praw Dziecka, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności a także Konstytucję RP. 

 

 

STATUTOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 zgodnie z §   41 Statutu Szkoły 

Prawa ucznia 

Uczeń ma prawo do: 

1. znajomości swoich praw, postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły, 

2. nauki, informacji oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów, 

3. poszanowania swojej godności, wyrażania myśli, przekonań w szczególności 

dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie 

narusza to dobra osobistego innych osób, 

4. życia bez przemocy oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie 

dydaktyczno- wychowawczym, 

5. prywatności, sprawiedliwego i obiektywnego oceniania zgodnie z Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym, 

6. bezpiecznych warunków przebywania w szkole, 

7. odwoływania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy klasy, nauczyciela, 

pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły, 

8. uczestnictwa we wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę, 

9. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz w zrzeszonych 

organizacjach szkolnych. 



10. reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach,  

11. korzystania z bezpłatnych podręczników, 

12. angażowania się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek: 

1. przestrzegać Statutu i Regulaminu Szkoły, 

2. aktywnie i godnie uczestniczyć we wszelkich przejawach życia religijnego 

organizowanego przez szkołę – Msze św., zajęcia formacyjne, rekolekcje, wspólna 

modlitwa, 

3. kierować się w swoim zachowaniu zasadami Ewangelii i wskazaniami Kościoła, 

4. odmawiać codzienną modlitwę przed rozpoczęciem  i po zakończeniu dnia nauki. 

 

Przed zajęciami: 

               „Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i 

zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen.” 

               Po zajęciach: 

               „Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię 

zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa  Pana  naszego. Amen.” 

5. systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, rzetelnie uczestniczyć w 

zajęciach i nie zakłócać ich toku, 

6. włączać się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne, 

7. postępować uczciwie i godnie, szanować pracę nauczycieli, pracowników szkoły i 

kolegów, 

8. przestrzegać zasad kultury, w tym kultury słowa,  

9. nie naruszać godności innych osób słowem, gestem, czynem, 

10. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo  własne i innych (bezwzględny zakaz przynoszenia, 

spożywania i rozprowadzania środków odurzających, alkoholu, tytoniu, 

 e- papierosów i innych używek), 

11. szanować własność szkoły, dbać o jej wygląd i otoczenie, 

12. dbać o schludny wygląd oraz nosić strój określony przez szkołę (Regulamin 

Mundurowy), 

13. szanować cudzą własność, nie korzystać z rzeczy innych osób bez pozwolenia, 

14. przebywać podczas zajęć lekcyjnych i przerw w budynku szkoły zgodnie z planem, 

15. nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych, 

16. przestrzegać dobrych obyczajów, zwłaszcza podczas okazywania uczuć. 

 

 



   NAGRODY I KARY 

zgodnie z § 42 i  § 43 Statutu Szkoły 

 

Nagrody 

Uczniowie szczególnie wyróżniający się swoją postawą, pracą w wolontariacie, wynikami  w 

nauce, sporcie, w konkursach, wybitnymi osiągnięciami związanymi z misją i charakterem 

szkoły i wszelkich pracach na rzecz szkoły i środowiska mogą zostać nagrodzeni: 

 pochwałą ustną nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, 

 pochwałą pisemną lub dyplomem, 

 listem gratulacyjnym, wręczanym rodzicom ucznia przez dyrektora szkoły, 

 nagrodą rzeczową, 

Kary 

Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, wynikających z Regulaminu Ucznia, za niewłaściwą 

postawę i naruszenie porządku szkolnego, za naganne zachowanie w szkole i poza nią, za 

spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów i e-

papierosów, chuligaństwo, wulgarność, wszelkie przejawy agresji (groźby, zastraszanie, 

wymuszenia, przemoc fizyczną i słowną, naruszenie godności osobistej, zniesławienie, 

kradzież i niszczenie mienia szkoły) uczeń może być ukarany: 

 upomnieniem wychowawcy klasy, 

 zawiadomieniem przez wpis w dzienniku elektronicznym,  

 obniżeniem oceny zachowania, 

 upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły, 

 pisemnym powiadomieniem rodziców o jego zachowaniu, 

 powiadomieniem policji w przypadku czynów o znamionach przestępstwa, 

 pozbawieniem pełnionej funkcji w klasie, 

 zawieszeniem na określony czas prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

takich jak wycieczka, zabawy szkolne i inne, 

 zakazem reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych, 

 skreśleniem z listy uczniów. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I  ZACHOWANIA 

UCZNIÓW OKREŚLA „ OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE” ZAWARTE W ROZDZIALE VII 

STATUTU KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KARTUZACH 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r. 


