
MY UCZNIOWIE 



POSZANOWANIE GODNOŚCI 

Uczeń ma prawo: 

Być szanowany  
i dobrze  

traktowany  
przez wszystkich. 



Uczeń ma prawo: 
Być sprawiedliwie  

oceniony  
za swoje 

zachowanie  
i postępy  
w nauce. 

POSZANOWANIE GODNOŚCI 



Uczeń ma obowiązek: 

Szanować innych.  

Dbać o swoją                      
i czyjąś 

 własność. 

Zachować tajemnice 
dotyczące ważnych  
spraw innych osób. 

POSZANOWANIE GODNOŚCI 



Wiedzieć, co będzie 
omawiane na lekcji. 
 

Mieć dobrze 
zorganizowane                           

zajęcia lekcyjne. 

 LEKCJA 

Uczeń ma prawo: 



 LEKCJA Uczeń ma prawo: 

Kulturalnie wyrażać 
swoje zdanie. 

Zadawać pytania 
nauczycielowi. 



 LEKCJA Uczeń ma prawo: 



 LEKCJA 

Uczeń ma prawo: 



Uczeń ma obowiązek: 
Być aktywnym na lekcji. 

Przestrzegać  
zasad 

obowiązujących 
na lekcjach. 

 LEKCJA 



 LEKCJA 
Uczeń ma obowiązek: 

Przynosić potrzebne 
przybory szkolne. 

Wyłączyć  
telefon  

na lekcji. 



Uczeń ma obowiązek:  LEKCJA 



Uczeń ma prawo do: 
Oceny pracy domowej       

przez nauczyciela. 

 PRACA 
DOMOWA 



Uczeń ma obowiązek: 

Starannie wykonywać 
zadania domowe. 

 PRACA 
DOMOWA 







SPRAWDZIAN 
Uczeń ma prawo: 



SPRAWDZIAN Uczeń ma prawo: 



OCENA SZKOLNA 
Uczeń ma prawo: 



OCENA SZKOLNA 
Uczeń ma prawo: Wiedzieć,                

czego  
wymagają  

nauczyciele, 
uczący różnych 
przedmiotów. 



Do okresu ochronnego: 
2 tygodnie po wakacjach, 

3 dni po feriach zimowych,  
2 dni po przerwach świątecznych. 

OCENA SZKOLNA Uczeń ma prawo: 



NIEOBECNOŚCI 
Uczeń ma prawo: 

Opuszczać lekcje 
tylko z powodu 

choroby i bardzo 
ważnych przyczyn 

osobistych. 



Uczeń ma  
obowiązek: 

NIEOBECNOŚCI 



IMPREZA KLASOWA 

 
Organizować imprezy klasowe  

za zgodą  
i przy pomocy  nauczyciela. 

Uczeń ma prawo: 



Uczniowie mają obowiązek: 

 
Zadbać o porządek 

podczas  
imprezy i po jej 

zakończeniu. 

IMPREZA KLASOWA 



Uczniowie mają obowiązek: 
 
 

Zachowywać się kulturalnie  
i właściwie w każdej sytuacji. 

 
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

IMPREZA KLASOWA 



WYCIECZKA 
Uczeń ma prawo: 



Uczeń ma obowiązek: 

Przekazać rodzicom 
informacje dotyczące 

wycieczki.  

  

WYCIECZKA 



ZAJĘCIA  
POZALEKCYJNE 

Uczeń ma prawo: 
Pójść po pomoc, radę                  

i wsparcie do szkolnego 
psychologa, pedagoga. 



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

Uczeń 
 ma  

prawo: Wybierać zajęcia,  
w których  

chce brać udział. 



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
Uczeń ma prawo: 

Uczestniczyć w życiu szkoły, konkursach, 
imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. 

Zgłaszać swoje pomysły, 
które ulepszą pracę szkoły. 



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
Uczeń ma prawo: 

Głosować w czasie 
wyborów do Samorządu 

Uczniowskiego. 

Kandydować do Samorządu 
 Uczniowskiego. 



STRÓJ UCZNIA Uczeń ma obowiązek: 

Codziennie                       
zmieniać obuwie. 

Nosić strój galowy 
 podczas  

uroczystości  
szkolnych. 

Nosić czyste  
i estetyczne  

ubranie. 



MIENIE SZKOLNE 

Uczeń ma obowiązek: 

Szanować mienie szkolne             
i prywatne rzeczy koleżanek 

oraz kolegów. 



BEZPIECZEŃSTWO 

Dbać o swoje zdrowie, 
wymagać od innych,                  

aby nie szkodzili                      
jego zdrowiu. 



BEZPIECZEŃSTWO 

Uczeń  
ma prawo                   

być bezpiecznym                
w szkole. 



BEZPIECZEŃSTWO 
Uczeń ma  

obowiązek: 

Przestrzegać  
 bezpieczeństwa                                                  
na terenie szkoły. 

                                                     

Unikać zabaw i zachowań  niebezpiecznych. 



BEZPIECZEŃSTWO 

Uczeń ma  
obowiązek: 

Nie wychodzić  
bez zgody 

nauczyciela      
ze szkoły  

podczas lekcji  
i przerw. 



BEZPIECZEŃSTWO 
Uczeń ma  

obowiązek: 

Nie przynosić 
 do szkoły  

przedmiotów niebezpiecznych. 



BEZPIECZEŃSTWO 
Uczeń ma  

obowiązek: 
Zgłaszać nauczycielowi,  

jeśli zobaczy   
coś niepokojącego. 


