PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2) informacji o kryteriach ocen z przedmiotów i zachowania;
3) korzystania z zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy
umysłowej;
5) poszanowania swojej godności;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra
osobistego innych osób;
8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
10) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez organizowanie kół
przedmiotowych, konsultacji z nauczycielami przedmiotów, zorganizowanej
przez samorząd uczniowski pomocy koleżeńskiej;
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
organizowanego przez pedagoga szkoły;
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w obecności
nauczycieli i wychowawców;
13) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową określoną
regulaminem samorządu uczniowskiego;
15) uczestniczenia w olimpiadach i innych konkursach wiedzy;
16) zwolnienia z zajęć lekcyjnych w przypadku udziału w olimpiadzie
przedmiotowej lub konkursie:
a) przed etapem okręgowym – dwa dni,
b) przed etapem centralnym – tydzień,
c) zwolnienie to powinno być potwierdzone przez nauczyciela – opiekuna
olimpiady lub konkursu;
17) powtarzania klasy;
2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić grupę językową w
trakcie trwania nauki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w
oparciu o poniższą procedurę:
1) rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni występują do
dyrektora z podaniem o zmianę przydziału do grupy nauczania języka obcego;
2) dyrektor występuje o opinię do nauczyciela prowadzącego grupę językową,
do której aplikuje uczeń oraz informuje wychowawcę;

3) w przypadku pozytywnej opinii przeprowadza się dla tego ucznia egzamin
klasyfikacyjny z wybranego języka;
4) dyrektor podejmuje decyzję na podstawie pozytywnej opinii nauczyciela
prowadzącego wybraną przez ucznia grupę oraz wyniku egzaminy
klasyfikacyjnego, przy czym ocena z egzaminu nie może być niższa niż dobry.
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zmienić oddział w trakcie
trwania nauki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w oparciu o
poniższą procedurę:
1) rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni występują do
dyrektora z podaniem o zmianę oddziału;
2) dyrektor występuje o opinię do wychowawców oraz nauczycieli
przedmiotów kierunkowych obu oddziałów;
3) w przypadku pozytywnej opinii przeprowadza się dla tego ucznia egzamin
klasyfikacyjny z przedmiotów kierunkowych;
4) dyrektor podejmuje decyzję na podstawie pozytywnej opinii w/w
nauczycieli oraz wyników egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów
kierunkowych, przy czym ocena z każdego z egzaminów nie może być niższa
niż dostateczny.
4. W przypadku naruszenia praw ucznia wymienionych w statucie szkoły
uczeń ma prawo złożyć skargę na piśmie do:
1) wychowawcy klasy;
2) dyrektora szkoły;
3) organu nadzorującego.
5. Uczeń lub jego rodzice, wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, rada
rodziców, samorząd uczniowski mogą złożyć skargę na piśmie w przypadku
nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o
Prawach Dziecka. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej
złożenia.

