Rozdział VIII
Prawa i obowiązki uczniów
§63
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej, przerw świątecznych, weekendów i ferii wolnych od prac domowych,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego, równego i godnego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły,
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze),
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich
sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej
podstawowych praw uczniów,
18) pomocy materialnej.
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§64
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw
ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§65
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego
stroju (np. bez wulgarnych i obraźliwych nadruków, makijażu, niestosownej fryzury, itp.).
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:
1) dziewczęta: spódnica, spodnie w kolorze czarnym lub granatowym, bluzka biała,
2) chłopcy: spodnie w kolorze czarnym lub granatowym, koszula biała.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
4. W budynku szkolnym uczniowie mogą nosić obuwie zmienne.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu.
§66
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych
regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy
nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające
z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) punktualnie przychodzić na zajęcia,
b) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
c) nie rozmawiać z innymi uczniami,
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d) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu,
5) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych:
a) usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia,
b) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego
lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności
dziecka,
c) ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
7) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
9) dbania o piękno mowy ojczystej,
10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
11) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
12) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić
alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
13) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
15) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy
albo koszty zakupu nowego mienia,
16) niekorzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela).
2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych
przez dyrektora szkoły.
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§67
1. Formy nagradzania uczniów:
1) pochwała udzielona uczniowi przez wychowawcę klasy za zachowanie, osiągnięcia
w nauce, pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska; pochwały udziela się na forum klasy
z poinformowaniem rodziców i wpisem do dokumentacji wychowawcy,
2) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły za zachowanie, osiągnięcia w nauce, pracę
na rzecz klasy, szkoły lub środowiska; pochwały udziela się na forum szkoły z pisemnym
poinformowaniem rodziców,
3) nagrody za wyniki w nauce i zachowanie,
4) nagrody, medale, puchary lub dyplomy za osiągnięcia w konkursach i zawodach,
5) list

pochwalny

dla

rodziców

uczniów-absolwentów,

którzy ukończyli

szkołę

z wyróżnieniem.
2. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem
do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora
szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem
o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor
rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§68
1. Formy karania uczniów:
1) za niewłaściwe zachowanie (np. pobicia, wulgaryzmy, lekceważące traktowanie
pracowników, palenie papierosów – również nakłanianie, itp.), na terenie klasy, szkoły lub
środowiska uczeń może otrzymać upomnienie wychowawcy klasy odnotowane
w dokumentacji wychowawcy; o upomnieniu informowani są pisemnie rodzice ucznia:
a) uczeń może otrzymać dwa upomnienia wychowawcy klasy, następne niewłaściwe
zachowania karane będą naganą wychowawcy,
b) po otrzymaniu pierwszego upomnienia uczeń w ustalonym przez wychowawcę terminie
oraz w porozumieniu z rodzicami, wykonuje w czasie wolnym zadania lub prace
porządkowe zlecone przez wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,
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c) po otrzymaniu drugiego upomnienia uczeń nie bierze udziału w najbliższej imprezie
klasowej lub szkolnej (w tym: wyjazd do kina lub teatru, dyskoteka szkolna, zabawa
andrzejkowa lub karnawałowa).
2) za wykroczenie na terenie klasy, szkoły lub środowiska (np. ucieczki, przemoc w sieci,
wymuszanie, zastraszanie, itp.) uczeń może otrzymać naganę wychowawcy klasy
odnotowaną w dokumentacji wychowawcy i pedagoga szkolnego:
a) wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia o zamiarze udzielenia nagany,
b) w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia rodzice mogą na piśmie złożyć odwołanie
do wychowawcy wraz z uzasadnieniem,
c) wychowawca rozpatruje odwołanie i po konsultacji z pedagogiem szkolnym może odstąpić
od nagany lub ją podtrzymać,
d) uczeń po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy nie bierze udziału w dwóch najbliższych
imprezach klasowych lub szkolnych, w tym w dyskotekach szkolnych, nie może
reprezentować klasy lub szkoły w potyczkach, konkursach, zawodach sportowych w ciągu
najbliższego miesiąca.
3) za rażące wykroczenie na terenie klasy, szkoły lub środowiska (np. picie alkoholu –
również nakłanianie, stwarzanie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, fałszowanie
dokumentów, kradzieże, stosowanie przemocy, oraz powtarzanie wykroczeń wcześniej
ukaranych, itp.) uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły; nagany udziela się
w obecności społeczności uczniowskiej. Nagana jest odnotowana w dokumentacji
wychowawcy i pedagoga szkolnego:
a) o naganie dyrektora informowani są pisemnie rodzice ucznia,
b) w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia rodzice mogą na piśmie złożyć odwołanie
do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem,
c) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie i po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem
szkolnym może odstąpić od nagany lub ją podtrzymać,
d) w szczególnych przypadkach w porozumieniu z rodzicami dyrektor szkoły może odstąpić
od powyższej procedury.
2. Uczeń po otrzymaniu nagany dyrektora:
1) przestaje pełnić powierzone mu funkcje,
2) nie bierze udziału w imprezach klasowych lub szkolnych, w tym w dyskotekach szkolnych
do końca semestru, nie krócej jednak niż trzy miesiące,
3) nie może reprezentować klasy lub szkoły w potyczkach, konkursach, zawodach
sportowych przez najbliższe trzy miesiące,
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4) w przypadku braku poprawy zachowania ucznia i otrzymaniu następnej nagany dyrektora
szkoły kary obowiązują do końca roku szkolnego.
3. Na wniosek rady pedagogicznej uczeń może zostać dyscyplinarnie przeniesiony do klasy
równoległej lub do innej szkoły:
1) o przeniesieniu informowani są pisemnie rodzice ucznia, co najmniej 14 dni przed
przeniesieniem,
1) w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia rodzice mogą na piśmie złożyć odwołanie
do dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem,
2) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie i po konsultacji z radą pedagogiczną może odstąpić
od przeniesienia lub je podtrzymać.
4. Otrzymane kary powodują obniżenie oceny z zachowania.
5. W przypadku strat materialnych i udowodnienia winy zobowiązuje się rodziców do pokrycia
kosztów naprawy lub kupna zniszczonego mienia.
6. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego
odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie

7 dni rozpatruje

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
7. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor
szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym
zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

§69
1. Szczególną oprawę w szkole mają uroczystości:
1) rozpoczęcie roku szkolnego,
2) ślubowanie klas pierwszych.
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Urodziny Niepodległej,
5) Dzień Wolontariusza,
6) festyn rodzinny.
7) zakończenie roku szkolnego,
8) pożegnanie absolwentów.
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Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§70
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów
8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz
sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§71
1. Szkoła posiada sztandar. Warunki stosowania sztandaru szkoły:
1) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego
poszanowania,
2) sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie, a insygnia pocztu
sztandarowego w sekretariacie szkoły,
3) chorąży i asysta są ubrani odświętnie,

4) udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
b) ślubowanie klas pierwszych,
c) uroczystości:

rocznica

wybuchu

II

wojny

światowej,

Narodowe

Święto

Niepodległości, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja,
rocznica zakończenia II wojny światowej,
d) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez administrację
samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach
pogrzebowych i innych.
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3. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisującym organizację
świąt państwowych i szkolnych w placówce.
§72
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,
a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej
oraz na stronie internetowej szkoły.

§73
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie”. Uchwalony 15 marca 2013 r.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.
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