
Prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Lusówku 

Wszelkie prawa i obowiązki regulujące pracę szkoły zawarte są w 
STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W 

LUSÓWKU 

§69. 1. Uczeń 
1) Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
b) opieki wychowawczej, 
c) życzliwego, podmiotowego traktowania, 
d) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają niczyich dóbr 
osobistych, 
e) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów: 
g) sprawiedliwej oceny i w uzasadnionych przypadkach odwołania się od niej zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 
h) pomocy ze strony wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa 
szkolnego w przypadku powstania trudności, 
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz pomocy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, 
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, 
k) wpływania na działalność szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w 
organizacjach działających w szkole, 

2) Uczeń ma obowiązek: 
a) przestrzegać postanowień zawartych w wewnętrznym prawie szkolnym (w 
szczególności w regulaminach i zarządzeniach Dyrektora szkoły), 
b) wszechstronnie rozwijać swą osobowość w poczuciu odpowiedzialności za życie i 
bezpieczeństwo swoje i innych, 
c) zdobywać wiedzę praktyczną i teoretyczną, 
d) kierować zasadami szacunku, tolerancji i demokracji, 
e) chronić życie i zdrowie, 
f) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz poprzez uczestnictwo w konkursach, 
zawodach sportowych, uroczystościach itp., 
g) dbać o ład, porządek i higienę oraz własne, cudze i wspólne dobra: sprzęt, meble, 
urządzenia, pomoce, przybory, 
h) nosić na terenie szkoły adekwatny do okoliczności strój: 
- (otrzymuje brzmienie) codzienny: strój czysty, stosowny (dekolt, długość bluzki i 
spódnicy),  
- galowy (m. in. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości 
państwowe i ważne uroczystości szkolne, wydarzenia kulturalne): biała bluzka lub 
koszula, granatowa/czarna/szara spódnica lub spodnie, 
- sportowy (w czasie zajęć i uroczystości rekreacyjno-sportowych): koszulka, 
spodenki i sportowe obuwie, bez biżuterii, a długie włosy związane, 
i) dopuszcza się odstąpienie od ww. strojów na podstawie ustaleń z wychowawcą 
(m.in.     
udział w projektach, zajęcia integracyjne). 



j) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 
zachowania się w ich trakcie, 
k) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych, 
l) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
pozostałych uczniów. 

3) Nagrody uczniowskie przyznawane są za wzorową postawę i szczególne osiągnięcia.     
4) Nagroda może być przyznana w formie: 

a) pisemnej pochwały wychowawcy klasy, 
b) pisemnej pochwały Dyrektora szkoły, 
c) listu pochwalnego skierowanego do rodziców ucznia na koniec roku szkolnego, 
d) nagrody książkowej lub nagrody wyrażonej w innej formie materialnej na koniec 
roku szkolnego.  

5) Kary uczniowskie udzielane są za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, 
szczególnie za uchybianie obowiązkom ucznia. Nie mogą być stosowane kary naruszające 
nietykalność i godność osobistą ucznia.  
6) Kara może być udzielona w formie: 

a) nagany wychowawcy klasy udzielonej pisemnie, 
b) nagany Dyrektora szkoły udzielonej pisemnie, 
c) obniżenia oceny ze sprawowania, 
d) zakazu uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, w 
imprezach rozrywkowych lub wycieczkach. 

7) (uchylony)  
8) (uchylony)   
9) Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze. 
10) W sprawach spornych powstałych między uczniami a nauczycielami rozstrzyga Dyrektor 
szkoły lub wybrany na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rzecznik Praw Ucznia; 
11) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

a) wystąpienia do Dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 
karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 
karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, 
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od 
daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

12) Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (jednak nie dłużej niż trzy 
miesiące, po uzyskaniu poręczenia Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców, 
Rady Pedagogicznej). 
 

§78. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
na terenie szkoły. 
1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców ma prawo przynieść do szkoły telefon 
komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, ale muszą być one wyłączone; 
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu; 
3. Na terenie szkoły oraz w trakcie innych zajęć organizowanych przez szkołę, poza jej 
terenem, uczeń nie może korzystać z telefonu i innego sprzętu elektronicznego bez zgody 
nauczyciela w innych celach niż dydaktyczne; 
4. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń 
musi uzyskać pozwolenie nauczyciela na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu 
szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły; 



5. W przypadku łamania przez ucznia ww. przepisów: 
1) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego wyłączenia telefonu lub 
urządzenia elektronicznego i odnotowuje ten fakt w e-dzienniku, 
2) jeśli uczeń konsekwentnie odmawia wyłączenia telefonu lub urządzenia, nauczyciel 
dokonuje wpisu w e-dzienniku na temat aroganckiego zachowania i informuje o 
zaistniałej sytuacji wychowawcę. Wychowawca może poinformować Dyrektora, 
3) w skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę Dyrektora szkoły. 

6. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie 
dotyczy to sytuacji ważnych); 
7. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli 
i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia. 
 


