
PRAWA UCZNIA 
 

Uczeń Zespołu Szkół Sportowych ma prawo do: 

1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach 

wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej, 

2. zapoznania się ze statutem oraz obowiązującymi regulaminami szkolnymi, 

3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

4. Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 

5. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

6. prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania; 

7. prawa do ochrony przed poniŜającym traktowaniem i poniŜającym karaniem; 

8. prawa do informacji; 

9. prawa do swobody wypowiedzi; 

10. prawa do sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie 

znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania; 

11. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

12. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

13. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych  

i ferii; 

14. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na 

zasadach określonych w regulaminie szkoły; 

15. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły; 

16. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami; 

17. korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej; 

18. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły; 

19. wpływania na Ŝycie szkolne poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających na terenie szkoły; 



20. prawa do odwołania się od oceny z zajęć edukacyjnych w sytuacjach i na zasadach 

określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

21. prawa odwołania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

22. zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

nauczycieli, Dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, 

wsparcia; 

23. nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia; 

24. udziału w zajęciach „Wychowania do Ŝycia w rodzinie” na podstawie pisemnej 

deklaracji rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

25. jawnego wyraŜania opinii dotyczących Ŝycia szkoły – nie moŜe to jednak uwłaczać 

niczyjej godności osobistej; 

26. swobody wyraŜania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych – jeśli nie 

narusza tym dobra innych osób. 

 


