Obowiązki ucznia.
Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie
szkoły, a w szczególności:
 uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do nich oraz
właściwie się zachowywać w tracie ich trwania,
 uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, wzbogacać
swą wiedzę, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do rozwijania zdolności
i zainteresowań,
 przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych ,
 dbać o honor szkoły, godnie Ją reprezentować, znać, szanować
i wzbogacać jej tradycje,
 okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym
pracownikom szkoły, zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia,
 dbać o ład, porządek, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, niszczenia
wspólnego dobra: sprzętu, mebli i pomocy szkolnych,
 dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się
szkodliwych nałogów, przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać
o estetykę ubioru,
 pomagać kolegom w nauce, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności,
 szanować, chronić, pomnażać własną pracą oraz inicjatywą mienie
szkoły,
 uczniowi zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających
życiu i zdrowiu,
 dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej
stan po zakończonych zajęciach,
 każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, w szatni nie wolno
przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia,
 uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw,
 zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną
lub osobistą prośbę rodzica,
 uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie
po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od
ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane
są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,
 dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój,
 uczeń ma obowiązek wyłączać telefon komórkowy na czas trwania zajęć
edukacyjnych i uroczystości szkolnych.

Prawa ucznia.
Uczeń ma prawo do:
 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
 uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza
i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia,
do nauczania indywidualnego w domu,
 opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych,
a także w sprawach dotyczących stosunków rodzinnych, korespondencji,
przyjaźni, uczuć,
 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno
wychowawczym, do zgłaszania nauczycielom problemów budzących
szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc
w rozwiązaniu,
 swobody wyrażania myśli, uczuć, przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły oraz wyznawanej religii - jeśli nie narusza to
dobra innych osób,
 rozwijania własnych zainteresowań, zdolności, talentów poprzez wybór
zajęć fakultatywnych, kół zainteresowań oraz innych form zajęć
pozalekcyjnych i odbywanie ich w pomieszczeniach szkolnych,
wykorzystując sprzęt i pomoce naukowe, jakimi dysponuje szkoła,
a także poprzez aktywne uczestniczenie w pracach organizacji
działających w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce, a w szczególności: znać z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu
wiadomości oraz znać na bieżąco oceny swoich postępów w nauce,
 pomocy w przypadku trudności w nauce - uzyskiwać dodatkowo pomoc
i ocenę postępów w nauce w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
 korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
biblioteki,
 wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, świąt
kalendarzowych, ferii,
 korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami, z różnych form pomocy
materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.

