
Zmiana 14 

§ 55. ust 3.skreśla się pkt 1 lit. b 

§ 74. Otrzymuje brzmienie: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od 

ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych o których mowa 

w § 68 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, 

Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty” 

§ 114. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają 

obowiązek troszczyć się o honor i dobre imię szkoły  i kultywować jej tradycje.”  

§ 114. skreśla się ustępy 6, 7 i 8. 

§  115. otrzymuje brzmienie: „1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) efektywnego wykorzystywania czasu spędzanego w szkole; 

3) zindywidualizowanego traktowania w procesie kształcenia; 

4) wsparcia w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień oraz w pokonywaniu 

trudności w procesie kształcenia; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z ustalonymi 

zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

8) reprezentowania szkoły zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

9) indywidualnego programu nauki lub toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych 

w odrębnych przepisach; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

11) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

12) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych według zasad 

określonych przez Dyrektora Szkoły; 

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w tym udziału w wyborach 

do Samorządu Uczniowskiego; 

14) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 



16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

18) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych przypadkach, jeśli 

Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę - na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych; 

19) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów; 

20) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych zgodnie  

z zasadami ustalonymi w szkole; 

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku 

naruszenia praw ucznia. 

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły zgodnie z zasadami ustalonymi  

w szkole. 

4. Każdy uczeń w szkole ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektorów, 

nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 

c) przeciwstawiania się przejawom przemocy; 

6) troszczenia się o mienie szkoły; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w szkole; 

9) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

10) współtworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości; 

11) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się  

zachowań zagrażających wszelkim uzależnieniem ; 



12) przestrzegania zasad higieny osobistej oraz dbania o estetykę ubioru 

W § 131. ust. 2 pkt 3 po słowie „wagary” dodaje się: „cyberprzemoc, stosowanie przemocy 

psychicznej i fizycznej, używanie środków psychoaktywnych” 

§ 137. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail sekretariatu szkoły” 

§ 137. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wychowawca z zespołem nauczycieli analizuje zebrane 

informacje o zachowaniu ucznia oraz treść wniosku i utrzymuje bądź ustala wyższą niż 

przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania” 

 


