
OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

 

 

Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności:  

1. zapoznać się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach 

wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej; 

2. zapoznać się ze statutem oraz obowiązującymi regulaminami szkolnymi, programem 

wychowawczym, profilaktycznym szkoły; 

3. uczyć się systematycznie rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach lekcyjnych, przychodzić na nie punktualnie – zgodnie z rozkładem lekcji, 

brać udział w Ŝyciu szkoły, nie spóźniać się; 

4. wywiązywać się z obowiązków ucznia; 

5. regularnie odrabiać zadania domowe, w tym równieŜ pisemne; 

6. zachowywać się kulturalnie podczas zajęć, tj. spokojnie zająć wyznaczone miejsce  

w klasie, przygotować niezbędne przybory, pomoce, podręcznik, zeszyt itp.; zabierać 

głos po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, nie rozmawiać z kolegą 

(koleŜanką), stosować formy grzecznościowe; 

7. prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki w zaleŜności od przedmiotu – zeszyt ćwiczeń 

i inne wymagane przez nauczyciela (np. zeszyt korespondencji); 

8. pisania kaŜdej pracy kontrolnej. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek 

napisania (moŜe być odpowiedź ustna) pracy kontrolnej do 1 tygodnia od ostatniego 

dnia nieobecności. W przypadku świadomego i celowego niezaliczenia jej (unikanie 

zajęć, wagary) otrzymuje ocenę niedostateczną. W sytuacjach indywidualnych, 

losowych termin poprawy ustalony jest między zainteresowanymi; 

9. aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Szczegółowe zasady uczestniczenia w zajęciach 

określają Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz Kontrakty ucznia z nauczycielem. 

10. przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły oraz osób dorosłych; 

11. odpowiedniego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych, wykonywania zarządzeń 

Dyrekcji szkoły, wszystkich poleceń nauczycieli, wychowawców i pracowników 

szkoły – jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia; 



12. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; 

 

 

13. dostosowania się do organizacji nauki w szkole – punktualnego stawiania się na 

zajęciach lekcyjnych, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie  

w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom 

nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się 

podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyŜurujących – zabrania 

się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych; w uzasadnionych przypadkach uczeń 

otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego 

nieobecność od Dyrekcji szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia; 

14. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia 

tytoniu, picia alkoholu, uŜywania i rozprowadzania narkotyków i innych środków 

odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim; 

15. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbania o ład, porządek  

i czystość na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek uŜywania obuwia zmiennego 

podczas całego roku szkolnego, bez względu na pogodę; 

16. pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub 

zniszczone, przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru 

przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki  

i pieniądze); 

17. bezwzględnego przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, 

gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń – 

podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych; 

18. szanować i ochraniać przekonania i własności innych osób; 

19. czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji; 

20. przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów i 

środków zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu; 



21. przestrzegania zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół 

szkoły, wyposaŜenia szkoły, sprzętów i urządzeń – uczeń ponosi odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody; 

22. bezwzględnego przestrzegania regulaminu szatni szkolnej i indywidualnych szafek – 

zabrania się uczniom przebywania w szatni szkolnej bez uzasadnionego powodu – 

dłuŜej niŜ wymaga tego zmiana odzieŜy i obuwia; 

23. terminowego usprawiedliwiania kaŜdej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w 

formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

Rodzic (prawny opiekun) moŜe usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach 

szkolnych osobiście niezwłocznie po przyjściu do szkoły – nie dłuŜej niŜ w ciągu 

tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, po tym terminie nieobecności nie 

będą usprawiedliwiane. Szczegółowe zasady określają „Procedury postępowania 

nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych w Tychach dotyczące realizacji obowiązku 

szkolnego”; 

24. posiadania stroju galowego (dziewczęta – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 

chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula) i noszenia go podczas uroczystości 

szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, imprez okolicznościowych – szkolnych i środowiskowych; 

25. przestrzegania zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru 

nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, farbowania 

włosów, przychodzenia do szkoły w makijaŜu, malowania paznokci, noszenia na 

zajęciach wychowania fizycznego biŜuterii (zarówno przez chłopców, jak  

i dziewczęta) stwarzających zagroŜenie zdrowia ucznia i innych osób; 

26. noszenia skromnego i schludnego ubioru, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

dotyczącymi stroju uczniowskiego zawartego w „Regulaminie stroju uczniowskiego” 

27. samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów – 

zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia; 

28. w szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i korzystania z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń nagrywająco-odtwarzających. W wyjątkowych 

sytuacjach uczeń ma prawo skorzystania z telefonu znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyzję podejmuje 

dyrekcja szkoły w porozumieniu z wychowawcą i za wiedzą pozostałych nauczycieli; 

29. zabrania się przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu grającego (np. MP3); 



30. kaŜdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz 

fotografowania, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku – w tym telefonem 

komórkowym – innych osób – bez ich wiedzy i zgody; zakaz ten dotyczy wszelkich 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wyjazdów i innych form 

wypoczynku organizowanych przez szkołę; 

31. w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 28, 29 i 30 uczeń 

jest zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny, MP3 i inne 

urządzenie nagrywające, grające do depozytu Dyrekcji szkoły – odbiór tych urządzeń 

jest moŜliwy wył ącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;    

32. postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

33. dbać o honor i tradycje szkoły, 

34. dbać o piękno i dobro mowy ojczystej, 

35. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

36. godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, 

37. okazywać szacunek innym osobom. 

 


