
Prawa ucznia

Prawa  ucznia  uwzględniają  prawa  zawarte  w  Konwencji  Praw  Dziecka,

a w  szczególności  uczniowie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Pomiechówku  mają

prawo do:

1) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  pracy  umysłowej

i możliwościami lokalowymi szkoły,

2) opieki  wychowawczej  i  warunków pobytu  w  szkole  zapewniających  bezpieczeństwo  i

ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  i  psychicznej,  poszanowania

godności  własnej,  dyskrecji  w  sprawach  osobistych  a  także  stosunków  rodzinnych,

korespondencji, przyjaźni i uczuć.

3) korzystania  z  pomocy stypendialnej  bądź  doraźnej  w ramach  możliwości  finansowych

szkoły,

4) życzliwego,  humanitarnego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno-wychowawczym,

zgłaszania  dyrekcji  szkoły,  wychowawcom,  samorządowi  uczniowskiemu  i  radzie

rodziców przypadków łamania tego prawa oraz uzyskiwania informacji  o  sposobie  ich

załatwiania,

5) swobody  wyrażania  myśli  i  przekonań  w  szczególności  dotyczących  życia  szkoły

a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:

a) dokonywanie  wyboru  zajęć  fakultatywnych,  kół  zainteresowań  i  innych  form zajęć

pozalekcyjnych,

b) korzystanie z zajęć organizowanych w obiektach sportowych,

c) uczestnictwo  w  pracy  placówek  wychowania  pozaszkolnego  i  korzystania

z działalności instytucji kulturalno-oświatowych.

7) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  wystawianej  za  wiedzę  merytoryczną

i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli  postępów w nauce.  Uczeń na własną

prośbę:

a) ma prawo uzyskać uzasadnienie otrzymanej oceny przez nauczyciela,

8) informowania  co  najmniej  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  o  terminie  pisemnego,

minimum godzinnego sprawdzianu wiadomości.  Uczeń w ciągu dnia może pisać jeden

sprawdzian wiadomości. Uczeń ma prawo do informacji o wyniku sprawdzianu w ciągu

dwóch tygodni,

9) uzyskiwania  dodatkowej  pomocy  dydaktycznej  w  przypadku  trudności

w nauce  powstałych  w wyniku długotrwałej  choroby,  kłopotów rodzinnych lub  innych



usprawiedliwionych  okoliczności  w  terminach  uzgodnionych

z nauczycielem,

10) korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11) wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową,  wybierania  i  bycia

wybieranym  do  samorządu  uczniowskiego  oraz  zrzeszania  się  w  organizacjach

istniejących na terenie szkoły,

12) zapoznania  przez  wychowawcę  klasy  z  zasadami  oceniania,  klasyfikowania

i promowania określonymi oddzielnymi przepisami,

13) informacji  na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej

o przewidywanych dla niego stopniach okresowych i rocznych,

14) informacji  na   miesiąc  przed  zakończeniem  okresu  i  rocznych  zajęć  dydaktycznych

o przewidywanym dla ucznia okresowym i rocznym stopniu niedostatecznym,

15) egzaminu  poprawkowego  jeżeli  na  koniec  roku  szkolonego  otrzymał  jedną  ocenę

niedostateczną,

16) egzaminu  poprawkowego  z  dwóch  przedmiotów  jeżeli  uzyskał  pozytywną  opinię  rady

pedagogicznej,

17) ubiegania  się  o  przejście  z  jednego  do  innego  typu  szkoły  na  zasadach  określonych

w statucie szkoły, występowania z wnioskiem (uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców –

opiekunów) o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki na zasadach określonych

w § 5 statutu szkoły,

18) egzaminu  klasyfikacyjnego  jeżeli  z  powodu  ciągłej  lub  bardzo  częstej  nieobecności

z przyczyn  usprawiedliwionych  (co  najmniej  50  %)  na  zajęciach  lekcyjnych,  nie  było

podstaw do ustalenia  jednego,  kilku  lub  wszystkich  stopni  okresowych  (rocznych).  Od

oceny  niedostatecznej  ustalonej  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  uczeń  może  się

odwołać do dyrektora szkoły w terminie trzech dni. Uczeń nieklasyfikowany ze względu na

nieprzestrzeganie statutu szkoły może złożyć w terminie czternastu dni od posiedzenia rady

pedagogicznej podanie o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego. Termin egzaminu

ustala dyrektor szkoły wraz z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu. O terminie tym

należy powiadomić rodziców (opiekunów). W przypadku niezłożenia podania o egzamin

klasyfikacyjny w wyżej wymienionym terminie uczeń mający 18 lat jest skreślony z listy

uczniów,

19) powtarzania klasy jeżeli nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub prawa do ukończenia

szkoły, 

20) odwołania  się  od  ustalonej  oceny  z  zachowania  według  zasad  zawartych

w szczegółowych kryteriach oceny zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu



odwoławczego,

21) zapoznania  się  ze  statutem  szkoły  oraz  zasadami  oceniania,  klasyfikowania

i promowania uczniów,

22) uczeń  ma  prawo  do  korzystania  z  telefonów  komórkowych  oraz  innych  urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed

i po zakończeniu zajęć lekcyjnych



Obowiązki uczniów

1. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowania się

do  nich,  wytrwałej  pracy  nad  wzbogacaniem  swojej  wiedzy,  jak  najlepszego

wykorzystania czasu do nauki oraz właściwego zachowania się             w trakcie zajęć,

2) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  stosunku  do  kolegów,  nauczycieli

i innych pracowników szkoły,

3) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów,

4) wystrzegania się  wszelkich szkodliwych nałogów w tym:  palenia  papierosów (także

e papierosów),  spożywania  alkoholu  i  środków  odurzających  na  terenie  szkoły

i terenach przyległych, 

5) noszenia  obuwia  ustalonego  przez  dyrektora  szkoły,  pozostawiania  w  szatni  butów

i wierzchniego okrycia,

6) poszanowania  i  ochrony  mienia  szkoły,  dbania  o  ład  i  estetykę  oraz  porządek

w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

7) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą,

8) sumiennego  wykonywania  powierzonych  zadań  i  obowiązków,  takich  jak  dyżury

w klasie, szatni i szkole,

9) kształtowania  dobrej  opinii  o  szkole  swoim  zachowaniem,  kulturą  osobistą

i słowa,

10) usprawiedliwiania  nieobecności  u  wychowawcy  na  pisemną  prośbę  rodziców

(opiekunów)  zapisane  w  dzienniczku  ucznia  w  terminie  do  tygodnia  licząc  od

ostatniego dnia nieobecności z podaniem przyczyny absencji,

11) przestrzegania zarządzeń wewnętrznych szkoły,

12) dbania  o  schludny  wygląd  oraz  noszenie  odpowiedniego  stroju  w  stonowanych

kolorach,

13) przestrzegania zasad współżycia społecznego a w szczególności:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowania przekonań i poglądów innych osób,

d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.

2. Korzystanie przez ucznia z praw wolnościowych i uczniowskich nie może naruszać tych

samych praw innych uczniów.

3. Uczeń  przystępujący  do  odbywania  zajęć  praktycznych  w  zawodach  technik  żywienia



i  usług  gastronomicznych,  technik  hotelarstwa  i  kucharz  zobowiązany  jest  mieć  strój

roboczy składający się z:

• białego fartucha z rękawami lub białego kitla,

• zapaski,

• białego czepka lub białej furażerki,

• oraz zmienionego obuwia na płaskim obcasie.

4. Odbywających  praktyki  w  hotelach  obowiązuje  strój  wymagany  w  tych  zakładach.

Uczniowie technikum agrobiznesu podczas odbywania praktyk powinni posiadać ubranie i

obuwie robocze. 

5. Uczniów  uczestniczących  w  uroczystościach  szkolnych  obowiązuje  strój  galowy

w kolorze biało-granatowym lub czarnym.


