
 Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia, dostępu do statutu oraz innych 
dokumentów szkolnych;
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami;
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowania właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań;
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
5) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do jego potrzeb i 
możliwości organizowanej na zasadach określonych w statucie szkoły;
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli 
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i 
zachowania;
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym;
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i 
uzdolnienia;
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w 
nauce;
13) dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych;
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne 
prawo wyborcze);
17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 
wszystkich sprawach szkoły;
18) pomocy materialnej na zasadach określonych w statucie szkoły;
19) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w 
sprawie promocji, klasyfikowania itp.;
20) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz 
wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania 
lub wyzysku;
21) poszanowania własnej godności;
22) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad;
23) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku 
szkolnego, bez konieczności odrabiania pracy domowej;
24) zwracania się do dyrektora, wychowawcy oddziału i nauczycieli w sprawach 
osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

(źródło  - Statut SP 2)


