
STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 

w JELNEJ 

 

 

 

Rozdział 6 

Uczniowie Szkoły 

 

§ 36 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wycho-

wawczym; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania 
zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania; 

6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, 
księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych  
i pozaszkolnych na zasadach ustalonych w szkole; 

7) dobrowolnego reprezentowania własnej szkoły w konkursach, przeglądach, 
zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie z własnymi możliwościami  
i zainteresowaniami; 

8) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i z poradnictwa 
zawodowego; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonej zgodnie z zasadami  
określonymi w Rozdziale 7. 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11) przedstawiania wychowawcy, innym nauczycielom i dyrektorowi szkoły swoich 
problemów i oczekiwania w związku z tym odpowiedzi, wyjaśnień i stosownej 
pomocy w razie potrzeby; 

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób. 

2. W przypadku naruszenia w szkole praw dziecka uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mogą złożyć skargę według poniższej procedury: 

1) skarga może mieć formę pisemną lub ustną; 



2) skarga może być kierowana do: 

a) Dyrektora, 

b) wychowawcy, 

c) pedagoga szkolnego; 

3) skargi składane ustnie są odnotowane w dokumentacji szkolnej i mają formę 
notatki służbowej podpisanej przez osobę składającą skargę; 

4) wychowawca lub pedagog szkolny, przyjmując skargę, ma obowiązek 
natychmiast poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły; 

3. Tryb rozpatrywania skarg jest następujący: 

1) Dyrektor szkoły w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących przedmiotu 
skargi powołuje zespół, który przedstawia w ciągu 7 dni wnioski  
z postępowania wyjaśniającego; 

2) Dyrektor udziela odpowiedzi na skargę w formie pisemnej w ciągu 14 dni od 

jej złożenia;  

3) składającemu skargę przysługuje prawo do odwołania się od odpowiedzi 
udzielonej przez Dyrektora szkoły do organu nadzoru pedagogicznego.  

 


