
§30 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do: 

1) Przedstawiania wychowawcy, rzecznikowi praw ucznia, pedagogowi szkolnemu, radzie rodziców oraz 

dyrekcji szkoły swoich problemów oraz uzyskiwania pomocy, 

2) Sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny, 

3) Uzyskiwania informacji na temat zakresu wymagań i metod nauczania, 

4) Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

5) Korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa                                     

w Wewnątrzszkolnym Systemie  Oceniania, 

6) Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

7) Poszanowania swojej godności, 

8) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, zgodnie z ofertą i możliwościami szkoły, 

9) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 

10) Korzystania z pomocy doraźnej, 

11) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

12) Nietykalności osobistej, 

13) Bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

14) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

15) Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem  w sprawie stypendiów szkolnych, 

16) Uwzględnienia obecności na zajęciach dydaktycznych, w przypadku reprezentowania szkoły                   

w zawodach, przeglądach, konkursach, 

17) Korzystania z pomocy w nauce w formach organizowanych przez szkołę i nauczycieli przedmiotów, 

18) Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i przebywania na świeżym powietrzu(jeżeli pozwalają 

na to warunki pogodowe) pod opieką nauczycieli, 

19) Uczestniczenia w uzasadnionych przypadkach w posiedzeniu Rady Pedagogicznej (za jej zgodą) oraz 

poznania decyzji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrektora w sprawach dotyczących jego osoby, 

20) Czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego. 

2.    Przywileje uczniów: 

       1)  Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

       2)  Swobodny wybór organizacji szkolnych i pozaszkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych (fakt uczestnictwa  

            nie  może jednak kolidować z wypełnianiem obowiązków szkolnych), 

       3)  Uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, dyskotekach i innych imprezach szkolnych. 

§31 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz innych regulaminach obowiązujących w szkole, 

2) Podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, 

wychowawcy klasy oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 
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3) Punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, a po zakończonych zajęciach opuszczenia 

terenu szkoły, 

4) Usprawiedliwiania u wychowawcy nieobecności na zajęciach szkolnych i spóźnień (usprawiedliwienie 

musi być wypisane przez rodzica i przedłożone wychowawcy klasy w terminie siedmiu dni licząc od dnia 

powrotu ucznia do szkoły), 

5) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 

6) Przynoszenia na wszystkie zajęcia wymaganych przyborów i pomocy będących powszechnie 

dostępnymi,  

7) Bezwzględnego wyłączania telefonu komórkowego oraz niekorzystania z urządzeń audio/video podczas 

trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (w przypadku  złamania niniejszego  obowiązku uczeń 

otrzymuje uwagę negatywną. Trzykrotne  odnotowanie tej kary w dzienniku uwag  będzie traktowane 

jako nagminne i poskutkuje otrzymaniem przez ucznia upomnienia wychowawcy klasy. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za zaginięcie przynoszonych do szkoły wszelkich wartościowych 

przedmiotów), 

8) Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i rówieśników, a w szczególności zabrania się wnoszenia na 

teren gimnazjum przedmiotów, które można uznać za niebezpieczne np. łańcuchy, noże, kastety itp., 

środków pirotechnicznych, elektronicznych laserów i innych , które mogą uszkodzić wzrok lub  zdrowie; 

9) Posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej,  

10) Sumiennego wykonywania przydzielonych lub przyjętych zadań, 

11) Przebywania na terenie szkoły podczas zajęć i przerw, 

12) Informowania na bieżąco rodziców o wszystkich sprawach przekazywanych przez dyrekcję, 

wychowawcę klasy i innych nauczycieli,  

13) Godnego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, dbania o kulturę wypowiedzi, 

14) Dbania o honor i tradycje gimnazjum (okazywanie szacunku symbolom narodowym i szkolnym, m.in. 

godłu państwowemu, sztandarowi), 

15) Okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły poprzez społecznie akceptowane formy, 

16) Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości i przeciwstawiania się przejawom brutalności                       

i wulgarności, 

17) Szanowania poglądów, przekonań i godności drugiego człowieka, 

18) Dbania o schludny wygląd, 

19) Noszenia odpowiedniego stroju: 

a) w stroju codziennym za niedopuszczalne uznaje się: głębokie dekolty, odkryte plecy, brzuch, zbyt 

krótkie spodenki i spódniczki (stosowna długość - minimum nieco przed kolano), biżuterię 

zagrażającą bezpieczeństwu, obraźliwe, wulgarne reklamujące używki symbole lub teksty na odzieży, 

wyzywający makijaż, 

b) strój galowy noszony podczas uroczystości szkolnych: biała bluzka/ koszula, granatowa lub czarna 

spódnica/ spodnie, 

c) wycieczki, biwaki - strój turystyczny uwzględniający wymagania zawarte w podpunkcie a, 
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d) zajęcia wychowania fizycznego, zawody sportowe – strój sportowy. 

20) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów, 

21) Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

22) Poszanowania przyrody, 

23) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody oraz wykonywania prac związanych      

      z ich naprawą, 

24) Godnego reprezentowania szkoły, 

25) Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym na warunkach określonych w § 8 ust. 4. 

§32 

1.   Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) Wyniki w  nauce i sporcie, 

2) Pracę na rzecz szkoły i reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

3) Wyróżnianie się nienaganną postawą uczniowska i przestrzeganie wszelkich zasad Statutu Szkoły, 

4) Wybitne osiągnięcia. 

2.   Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady 

      Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor może przyznać nagrodę według własnego uznania. 

4. Ustala się następujące formy nagród: 

1) Pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji szkolnych wobec zespołu klasowego, 

2) Pochwała wychowawcy na spotkaniu z rodzicami (wywiadówka), 

3) Pochwały Dyrektora Gimnazjum: 

a) wobec zespołu klasowego, 

b) na ogólnoszkolnym spotkaniu z rodzicami, 

c) na apelu wobec rady pedagogicznej i uczniów szkoły. 

4) Nagród rzeczowych: 

a) dyplomów,  

b) nagród książkowych, 

c) innych nagród. 

5) Stypendium: 

a)  za najwyższe wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen 

w szkole oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, 

b) za wysokie wyniki w nauce oraz działalność na rzecz szkoły może być przyznane uczniowi, który 

uzyskał wysoką średnią ocen, co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz wykazał się systematyczną 

szeroką działalnością na rzecz szkoły, 

c) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który ma znaczące osiągnięcia 

sportowe (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

6) Listu pochwalnego do rodziców ucznia. 

5.   O przyznanych uczniowi nagrodach wychowawca klasy powiadamia rodziców(prawnych opiekunów)ucznia.  
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6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców oraz funduszy Samorządu Uczniowskiego. 

§33 

1.   Kary dla uczniów udziela się za: 

1) Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

2) Brak należnego poszanowania nauczyciela i innych pracowników szkoły, 

3) Wszelkie przejawy wandalizmu i agresji, 

4) Palenie tytoniu, picie alkoholu, posiadanie lub używanie narkotyków na terenie szkoły lub poza nią, 

5) Posiadanie lub używanie niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu swojemu i innych 

członków szkolnej społeczności. 

2.   Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy na forum klasy, 

2) Upomnienie Dyrektora z umieszczeniem w aktach, 

3) Nagana Dyrektora z umieszczeniem w aktach, 

4) Praca na rzecz szkoły(naprawa wyrządzonej szkody lub podjęcie innego działania w porozumieniu            

z rodzicami), 

5) Zakaz udziału w imprezach szkolnych, 

6) Pozbawienie przywilejów (okresowo), 

7) Obniżenie oceny zachowania, 

8) Przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swojej szkole, 

9) Przeniesienie ucznia do innej szkoły (decyzją Kuratora Oświaty). 

3. Stopniowanie kar nie obowiązuje w przypadkach szczególnie poważnych wykroczeń (np. pobicia, 

wymuszenia, kradzieże, szantaż, przebywanie na terenie szkoły lub na imprezach organizowanych przez szkołę 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających), wagarów (powyżej 40 godzin)                 

i nagminnego naruszania Statutu Szkoły. Kara powinna być adekwatna w stosunku do popełnionego czynu. 

4. Wykreślono. 

5.  1) Otrzymanie upomnienia wychowawcy skutkuje obniżeniem śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jeden 

stopień, 

2) Otrzymanie upomnienia Dyrektora skutkuje obniżeniem śródrocznej/rocznej oceny zachowania do 

poprawnej z zastrzeżeniem pkt. 4.  

3) Otrzymanie nagany Dyrektora skutkuje otrzymaniem przez ucznia najniższej śródrocznej/rocznej oceny 

zachowania z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4) W sytuacjach szczególnych (ewidentna poprawa zachowania ucznia) dopuszcza się decyzją Dyrektora, na 

wniosek wychowawcy klasy, rzecznika praw ucznia lub pedagoga, psychologa szkoły możliwość, aby 

ukaranie ucznia upomnieniem lub naganą Dyrektora nie skutkowało wystawieniem mu oceny poprawnej 

lub nagannej na dany semestr/rok szkolny. Jednakże w przypadku ucznia z naganą śródroczna/roczna ocena 

zachowania nie może być wyższa od poprawnej. 

6.  O każdej karze wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
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7.  Od każdej wymierzonej kary uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może odwołać się w formie pisemnej do 

Dyrektora Gimnazjum. W przypadku wykorzystania trybu wewnątrzszkolnego uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie)  mogą odwołać się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie          

14 dni od daty doręczenia decyzji o karze, w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.      

8. Dyrektor Gimnazjum może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,    

    gdy ten: 

1) Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

2) Dopuszcza się kradzieży na terenie szkoły i poza nią, 

3) Demoralizuje innych uczniów swoim zachowaniem, 

4) Permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum i innych regulaminów obowiązujących             

w szkole. 

9. W przypadku, gdy uczeń ukończy 18 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy nie podlega obowiązkowi 

szkolnemu.   

10. Uczeń pełnoletni zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może w dalszym ciągu 

być uczniem Gimnazjum o ile w rażący sposób nie narusza zasad zapisanych w Statucie i regulaminach 

obowiązujących w szkole,  

11. Skreślenie ucznia pełnoletniego z listy następuje w sytuacjach związanych z: 

1) Skazaniem ucznia prawomocnym wyrokiem sądu, 

2) Nieusprawiedliwionym nieuczęszczaniem ucznia do szkoły, w tym także z powodu pobytu w areszcie 

śledczym decyzją sądu, 

3) Naruszaniem nietykalności cielesnej i godności osobistej nauczycieli i pracowników szkoły, 

4) Groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób 

przebywających na terenie szkoły, 

5) Zaborem lub zniszczeniem mienia szkoły lub osób wymienionych w pkt.3, 

6) Przebywaniem na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków, 

7) Świadomym i systematycznym naruszaniem obowiązków ucznia określonych w Statucie, 

8) Prostytuowaniem się lub czerpaniem korzyści z prostytucji. 

12. Uczeń pełnoletni podlega skreśleniu z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

13. Od decyzji, o której mowa w ust. 12 przysługuje odwołanie do Dyrektora, a w przypadku podtrzymania 

decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej doręczenia w trybie określonym   

w kodeksie postępowania administracyjnego.  

14.  O decyzji, o której mowa w ust. 12 powiadomiony jest organ prowadzący i organ nadzorujący  Gimnazjum. 

15. Uczeń klasy sportowej nierealizujący spoczywających na nim obowiązków wynikających z programu 

sportowego szkoły może być przeniesiony do klasy równoległej (niesportowej).  

16. Zasady dotyczące postępowania z uczniami w przypadku zażywania przez nich narkotyków, alkoholu                 

i papierosów są ujęte w odrębnych funkcjonujących w szkole Procedurach Postępowania w Sytuacjach 

Szczególnych Zagrożeń (załącznik nr 1).  


