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ROZDZIAŁ 8

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 49.1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor zespołu powołuje
każdorazowo szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewo-
dniczącego i określa zadania członków. 

2. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji. 

§ 50. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpie-
czeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej;   

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym;  

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 
także światopoglądowych i religijnych pod warunkiem, że nie narusza dóbr innych 
osób;  

5) zgłaszania wychowawcy, rzecznikowi praw ucznia, wicedyrektorom, dyrektorowi  
i innym nauczycielom swoich problemów i wątpliwości, jawnego wyrażania opinii
dotyczących treści nauczania i wychowania, życia szkoły oraz uzyskiwania od nich
wyjaśnień, odpowiedzi i możliwej pomocy; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli po-
stępów w nauce; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;  
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-

zbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem  
i w myśl obowiązujących przepisów;  

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach działających w szkole; 

12) udziału w wyborach do samorządu uczniowskiego; 
13) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
14) egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach określonych odrębnymi

przepisami; 
15) uczennice w ciąży mają prawo do szczególnej opieki zgodnie z jednostkowo

ustalonymi przez radę pedagogiczną zasadami; 



16) uczestniczenia i organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozry-
wkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

17) wnoszenia, na własna odpowiedzialność, na teren szkoły telefonu komórkowego  
i innych urządzeń służących do komunikacji oraz korzystania z nich wyłącznie na
przerwach; w czasie lekcji tylko w celach dydaktycznych i sytuacjach wyjątkowych
(kontakt z rodzicami/opiekunem prawnym), ale tylko za zgoda nauczyciela; 

18) w przypadku ucznia pełnoletniego do usprawiedliwiania własnej absencji zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 51. Uczeń ma obowiązek:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;  
2) przestrzegać zasad kultury we współżyciu w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły, nieużywania wulgaryzmów; 

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
4) posługiwać się elektroniczną kartą dostępu do szkoły; 
5) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego i rady 
rodziców; 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów; uczeń na terenie szkoły nie
pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków
odurzających, jest czysty i schludny; szczegółowe obowiązki ucznia w zakresie
ubioru szkolnego reguluje regulamin ubioru; 

7) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; uczniowie ponoszą
odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za spowodowanie zniszczenia sprzętu  
i urządzeń na terenie szkoły; 

8) aktywnie uczestniczyć w organizowanych przez samorząd uczniowski, wycho-
wawcę klasy lub dyrekcję szkoły przedsięwzięciach wynikających z planu pracy
szkoły (np. ogólnoszkolne współzawodnictwo, imprezy i uroczystości klasowe lub
szkolne itp.);  

9) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych; nieobecność
musi być usprawiedliwiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ustania
nieobecności. W przypadku, gdy nieobecność usprawiedliwiona trwa dłuższy okres
czasu (np. choroba, pobyt w szpitalu itp.) uczeń przez rodziców lub prawnych 
opiekunów jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie o tym fakcie wychowawcę
klasy. Jeżeli nieobecność na zajęciach jest możliwa do przewidzenia, należy
wcześniej powiadomić o tym wychowawcę;  

10) posiadać na terenie szkoły legitymację szkolną lub inny dokument z aktualnym 
zdjęciem umożliwiający sprawdzenie tożsamości ucznia dla celów porządkowych;  

11) przedstawić kartę obiegową przed odebraniem dokumentów ze szkoły;  
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12) posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na odejście ze szkoły lub zmianę
klasy w przypadku ucznia niepełnoletniego;  

13) przedstawić w sekretariacie szkoły dokument określający stosunek ucznia do służby
wojskowej; 

14) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych; 
15) przygotowywać się do każdych zajęć dydaktycznych, przez co rozumie się, odra-

bianie prac domowych, posiadanie materiałów i pomocy wskazanych przez
nauczyciela przedmiotu, systematyczne powtarzanie materiału; 

16) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły; 

17) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. 

§ 52.1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe. 

2. Nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwała na forum klasy; 

2) pochwała na forum szkoły; 

3) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia; 

4) prezentacja nazwiska ucznia na tablicy samorządu uczniowskiego, stronie inter-
netowej szkoły; 

5) nagroda rzeczowa lub finansowa na zakończenie roku szkolnego; 

6) wpis do kroniki szkoły; 

7) świadectwo z wyróżnieniem; 

8) wpis do „Złotej Księgi ZSiPO” i wyróżnienie honorowym dyplomem; 

9) otrzymanie statuetki „Emila”. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy,
samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi
nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców.  

4. Ponadto uczeń może otrzymać: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze środków finansowych powiatu lub
innej instytucji oświatowej województwa opolskiego; 

2) Stypendium Prezesa Rady Ministrów; 



3) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Do każdej przyznanej nagrody uczeń, któremu nagrodę przyznano, może wnieść
pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od jej 
przyznania o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor rozpatruje sprawęw terminie 14
dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

6. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 53.1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły regulujących obowiązki i formułu-
jących wymagania w stosunku do uczniów zespołu i wychowanków bursy,  
a w szczególności uchybianie wymienionym w statucie obowiązkom, uczeń lub 
wychowanek jest ukarany karą porządkową. O każdej udzielonej uczniowi karze
wychowawca informuje jego rodziców. 

2. W szczególności uczeń jest ukarany za następujące zachowania zarówno na terenie
szkoły, jak i podczas organizowanych przez szkołę zajęć poza szkołą, a ponadto za 
działania/zachowania mające wprawdzie miejsce poza terenem szkoły, ale godzące
w jej wizerunek i dobre imię: 

1) dewastowanie budynków szkolnych, ich otoczenia lub wyposażenia, niszczenie
mienia innych osób; 

2) niszczenie dokumentacji szkolnej; 

3) wnoszenie i/lub posiadanie, alkoholu, narkotyków lub środków psychoak-
tywnych; 

4) palenie tytoniu/e-papierosów, zażywanie lub przebywanie pod wpływem narko-
tyków lub środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu lub przebywanie pod
jego wpływem; 

5) wnoszenie lub posiadanie wszelkich materiałów lub przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla innych osób; 

6) przejawianie jakichkolwiek form agresji, w szczególności naruszenie niety-
kalności cielesnej; 

7) aroganckie zachowanie, używanie wulgarnych, obraźliwych słów lub gestów 
wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły jak również i innych osób; 

8) utrudnianie prowadzenia lekcji lub innych zajęć; 

9) znęcanie się psychiczne lub fizyczne, zastraszanie, wymuszenia dóbr material-
nych od innych osób; 

10) kradzież, kłamstwo, oszustwo; 

11) fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień; 

12) używanie w trakcie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych lub innych
urządzeń elektronicznych służących transmisji danych bez zgody nauczyciela 
prowadzącego te zajęcia; 
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13) wykonywanie zdjęć, rejestrowanie nagrań (filmowych, dźwiękowych) bez zgody 
nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub dyrektora; 

14) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć szkolnych; 

15) przebywanie na terenie szkoły w nieodpowiednim stroju; 

16) lekceważenie i naruszanie obowiązujących w szkole przepisów dotyczących 
higienicznych i bezpiecznych warunków nauki; 

17) inne zachowania niezgodne z obowiązującym prawem. 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

 1) upomnienie wychowawcy klasy; 

 2) upomnienie wychowawcy w obecności oddziału; 

3) nagana wychowawcy z pisemną informacją do rodziców; 

4) zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania
szkoły na zewnątrz; 

5) nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o możliwości przeniesienia do innej 
szkoły (uczeń niepełnoletni) lub skreślenia z listy uczniów szkoły z pisemną
informacją do rodziców; 

6) skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku ucznia pełnoletniego. 

4. Karę nagany może udzielić wychowawca lub dyrektor szkoły, pozostałe stosuje tylko
dyrektor szkoły. 

5. Niezależnie od nałożonej kary, uczeńmoże być zobowiązany przez wychowawcę lub
dyrektora do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej. 

6. Z wnioskiem o udzielenie kary mogą występować uczniowie, rodzice, nauczyciele
lub inni pracownicy szkoły. 

7. Udzielona przez wychowawcę lub dyrektora kara powinna być adekwatna do
popełnionego uchybienia, z poszanowaniem jego nietykalności i godności osobistej. 

8. Tryb odwoływania się od wymierzonych kar: 

1) w przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub
jego rodzice/opiekunowie prawni, złożyć pisemne odwołanie w terminie 3 dni 
do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga lub rzecznika 
praw ucznia; 



2) w przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje 
prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem, w terminie 3 dni do
dyrektora szkoły; 

3) dyrektor w ciągu 7 dni od daty złożenia rozpatruje odwołanie; 

4) w przypadku zasadności złożonego zażalenia dyrektor szkoły wydaje decyzję  
o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania  
z określonych uprawnień; 

5) od kary nałożonej przez dyrektora, z wyłączeniem kary w formie skreślenia  
z listy szkoły, przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Dyrektor przed podjęciem rozstrzygnięcia zasięga opinii rady pedagogicznej. 
Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego wpływu. 

9. W sprawach spornych dotyczących uczniów obowiązuje następujący tryb postępo-
wania: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy lub pedagoga szkol-
nego; 

2) wychowawca lub pedagog przedstawiają sprawę pracownikowi szkoły będące-
mu stroną w konflikcie i wspólnie wraz z uczniem rozstrzygają sporną kwestię; 

3) w sprawach spornych uczeń może zgłosić się do rzecznika praw ucznia; 

4) spory nierozstrzygnięte kierowane są do jednego z wicedyrektorów lub dyrek-
tora, którego decyzje są ostateczne. 

§ 54.1. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów szkoły a uczeń niepełnoletni
przeniesiony do innej szkoły za rażące naruszenie obowiązków szkolnych (na terenie
szkoły lub podczas innych organizowanych przez nią zajęć), za które uznaje się  
w szczególności: 

1)   skazanie za przestępstwo umyślne orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu; 

2)  umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ucznia, nauczyciela, pracownika
szkoły lub osoby trzeciej; 

3)  rozprowadzanie, nakłanianie do użycia lub używanie alkoholu, narkotyków lub
środków psychoaktywnych; 

4) znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad uczniem, nauczycielem, pracownikiem
szkoły lub osobą trzecią; 

5) przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychoaktywnych
w trakcie zajęć lub innych aktywności, organizowanych w ramach działań
statutowych szkoły; 


