Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie
Lublin, sierpień 2019

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA
Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie
(w 70-ą rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)

Prawa i obowiązki ucznia
I. Prawa i obowiązki podstawowe
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 znajomości swoich praw i ich dochodzenia;
 godnego reprezentowania swojej szkoły;
 podmiotowego i życzliwego traktowania ze
 poszanowania godności, dobrego imienia,
strony
władz
i
pracowników
szkoły,
nietykalności cielesnej i wolności wyrażania
nauczycieli oraz swych kolegów;
poglądów przez pracowników szkoły i innych
uczniów;
 swobody myśli, sumienia i wyznania;
 przestrzegania
zasad
kultury
oraz
 swobodnego wyrażania swych przekonań,
powszechnie przyjętych norm obyczajowych
jeśli nie naruszają tym dobra innych osób lub
zarówno na terenie szkoły, jak i poza szkołą;
zasad kultury, a także do szacunku dla swych
 przestrzegania zapisów prawa szkolnego, (tj.
poglądów;
statutu szkoły, regulaminów szkolnych oraz
 swobody zrzeszania się;
zarządzeń dyrektora szkoły);
 pokojowych zgromadzeń, po wcześniejszym
 reagowania na łamanie praw, przemoc,
uzgodnieniu miejsca i terminu z władzami
nadużycia i wyzysk;
szkoły;
 odpowiedzialności za swój rozwój, w
 wolności od ingerencji w sferę życia
szczególności za swoje wyniki w nauce i
prywatnego;
efekty swego zachowania;
 nietykalności osobistej;
 ochrony własnego zdrowia i życia oraz
 ochrony
przed
przemocą
fizyczną
i
przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia
psychiczną;
innych;
 równego traktowania każdego z uczniów;
 przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
 poszanowania swojej godności i dobrego
określonych w regulaminach i instrukcjach
imienia przez pracowników szkoły i innych
bezpieczeństwa - w szkole (w szczególności
uczniów;
na przerwach międzylekcyjnych), a także
 ochrony przed wszelkimi formami nadużyć i
poza szkołą (w szczególności na wycieczkach
wyzysku naruszającymi ich dobro;
szkolnych).
 bezpiecznych warunków pobytu w szkole i na
szkolnych wycieczkach oraz zajęciach
pozaszkolnych;
 otrzymywania nagród, w tym bonifikat w
czesnym, zgodnie ze statutem i odpowiednimi
regulaminami szkoły;
 opieki wychowawczej oraz pomocy w
trudnych sytuacjach życiowych;
 wyboru, począwszy od klasy III gimnazjum,
indywidualnego opiekuna (tutora) spośród
nauczycieli i pracowników pedagogicznych
szkoły,
 opiniowania pracy szkoły i przedstawiania
swych opinii nauczycielom i władzom szkoły;
 odwołania od każdej decyzji nauczyciela do
dyrektora szkoły, a od decyzji organu szkoły
zgodnie z trybem określonym w statucie
szkoły.
II. Prawa do udziału w organach szkoły
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Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 demokratycznego
wybierania
swych
 respektowania uchwał władz samorządu
przedstawicieli i bycia wybieranym do władz
uczniowskiego, które ich dotyczą;
samorządu uczniowskiego;
 rzetelności w wykonywaniu obowiązków w
 uchwalania i zmieniania statutu samorządu
samorządzie uczniowskim.
uczniowskiego;
 pomocy opiekuna samorządu oraz innych
nauczycieli w pracach podejmowanych na
rzecz szkoły oraz samorządu uczniowskiego;
 zwolnienia z udziału w obowiązkowych
zajęciach szkolnych, jeśli kolidują one z
wypełnianiem obowiązków w samorządzie
uczniowskim;
 uczestniczenia reprezentanta samorządu
szkolnego
w
posiedzeniach
Rady
Pedagogicznej szkoły po uzgodnieniu z
władzami szkoły;
 opiniowania poprzez odpowiednie organy
samorządu uczniowskiego decyzji o karach i
nagrodach wobec uczniów szkoły, zwłaszcza
o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
 organizowania imprez i akcji w szkole po
uzgodnieniu z władzami szkoły.
III. Prawa i obowiązki na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 pełnej informacji o celach i wymaganiach
 uczęszczania na obowiązkowe zajęcia
edukacyjnych zajęć, w których uczestniczą;
szkolne określone przez tygodniowy rozkład
zajęć i czynnego w nich udziału, w
 jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji
szczególności
wykonywania
zadań
przez nauczyciela;
postawionych przez nauczyciela,
 rozwijania
zdolności,
zainteresowań
i
 systematycznej
nauki
i
wykonywania
talentów, tj. uczestniczenia w zajęciach
obowiązkowych prac domowych, zgodnie z
fakultatywnych, kołach olimpijskich i kołach
zasadami określonymi przez nauczycieli
zainteresowań organizowanych przez szkołę
poszczególnych przedmiotów,
oraz
zajęciach
dodatkowych
–
 przestrzegania na lekcji zasad ustalonych
organizowanych na życzenie uczniów (w tym
nieodpłatnie, jeśli liczba uczestników spełnia
przez nauczyciela;
określone w prawie szkolnym zasady
 starannego i samodzielnego (chyba, że są to
liczebności uczestników);
prace zespołowe) wykonywania wszystkich
 dokonywania
wyboru
przedmiotów
poleceń nauczycieli i zadań poleconych do
nauczanych na poziomie rozszerzonym w
wykonania, w tym obowiązkowych prac
licealnym programie matury polskiej oraz
domowych;
przedmiotów do realizacji w dyplomowym
 uzupełniania braków wynikających z absencji;
programie matury międzynarodowej, zgodnie
 punktualności na lekcjach i zajęciach
z zapisami szkolnych regulaminów;
pozalekcyjnych;
 wyboru pomiędzy lekcjami religii a etyki, (w
 uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach
przypadku uczniów niepełnoletnich - jeżeli
pozalekcyjnych i imprezach szkolnych;
rodzice zaakceptują ten wybór);
 uzupełnienia
materiału
nauczania
 właściwie
zorganizowanego
procesu
omówionego na lekcjach, na których byli
nauczania, tj. do ciągłego (bez „okienek” oraz
nieobecni, poprzez wykonanie wszystkich
bez bloków dłuższych niż dwugodzinne z
zadań
zrealizowanych
przez
uczniów
jednego przedmiotu – z wyjątkiem uczniów
obecnych na lekcji.
programu dyplomowego IB) tygodniowego
planu lekcji;
 pomocy ze strony nauczyciela w przypadku
natrafienia na trudności;
 udziału
w
konkursach
szkolnych
i
pozaszkolnych
w
uzgodnieniu
z
nauczycielami;
 usprawiedliwienia nieobecność na lekcjach /
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zajęciach pozalekcyjnych, na podstawie
zwolnienia lekarskiego lub pisemnej prośby
rodziców
ucznia
o
usprawiedliwienie
nieobecności dostarczone nie później niż 7
dni po powrocie do szkoły;
usprawiedliwienia spóźnienia na lekcję /
zajęcia pozalekcyjne na podstawie ustnego
lub pisemnego uzasadnienia przyczyny
spóźnienia;
zwolnienia z obowiązkowych zajęć w
przypadku
przygotowań
do
konkursu
przedmiotowego lub olimpiady, a także do
udziału w imprezach szkolnych na podstawie
wniosku odpowiedniego nauczyciela.

IV. Prawo do oceny
A. Oceny
Uczniowie mają prawo do:
 informacji o wymaganiach edukacyjnych z zakresu każdej lekcji, w której uczestniczą;
 informacji o kryteriach i zasadach oceniania zadań podlegających ocenianiu;
 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wykonanych przez siebie zadań;
 uzyskania od nauczyciela wyczerpującej informacji o otrzymanych przez siebie ocenach;
 uzyskiwania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
stanowiącymi odpowiednią część statutu szkoły;
 bycia ocenianym tylko w zakresie określonym przez przedmiotowe systemy oceniania;
 uzyskiwania ocen negatywnych tylko w przypadkach określonych przez statut szkoły, tj. oceny „zero”
tylko w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianym uprzednio sprawdzianie lub
niedostarczenia w drugim terminie pracy do oceniania zewnętrznego lub niesamodzielnej pracy
ucznia oraz oceny „jeden” tylko w przypadku nieuzyskania więcej niż 40 % punktów ze sprawdzianu,
w którym 75 % zadań obejmowało zagadnienia na podstawowym poziomie wymagań edukacyjnych
lub niedostarczenia pracy domowej w pierwszym terminie;
 egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 oceny zachowania, na którą nie wpływają oceny nauczania, zgodną z kryteriami i zasadami
określonymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
B. Sprawdziany
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 pełnej informacji o formach i terminach
 samodzielności pracy podczas sprawdzianów,
sprawdzianów, z wyjątkiem form sprawdzianów
a także przy wykonywaniu prac domowych
(„kartkówek”) przewidzianych w przedmiotowych
przeznaczonych
do
samodzielnego
systemach ocen jako niezapowiedziane;
wykonania.
 ograniczonej liczby sprawdzianów do jednego
sprawdzianu w ciągu dnia i nie większej liczby niż
trzech w ciągu tygodnia;
 zapowiedzenia sprawdzianu przez nauczyciela z
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, po
dokonaniu zapisu w dzienniku lekcyjnym;
 uzyskania w dniu zapowiedzi sprawdzianu
informacji o zagadnieniach, które sprawdzian
będzie obejmował;
 poprzedzenia sprawdzianu powtórzeniem i
utrwaleniem zagadnień, których dany sprawdzian
dotyczy;
 poprawy oceny niższych niż dobra z każdego
sprawdzianu
pisemnego,
otrzymanej
w
pierwszym terminie, w ustalonym z nauczycielem
drugim terminie;
 skorzystania z trzeciego terminu poprawiania
sprawdzianu lub zaliczenia określonej partii materiału,
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za zgoda odpowiedniego nauczyciela;

 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, jeżeli
przewidują
to
zasady
poszczególnych
przedmiotowych systemów oceniania.
V. Prawa do korzystania z zasobów szkoły
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 udziału w zagospodarowaniu powierzonej im
 dbania o ład i porządek oraz estetyczny
sali
lekcyjnej
wg
własnego
projektu
wygląd szkoły i miejsc pobytu na wycieczkach
uzgodnionego z wychowawcą i władzami
szkolnych oraz zajęciach pozaszkolnych;
szkoły;
 pozostawienia sali lekcyjnej w porządku po
 korzystania
na
lekcjach
i
zajęciach
zakończonych
lekcjach
/
zajęciach
pozalekcyjnych z pomocy i materiałów
pozalekcyjnych;
szkolnych w uzgodnieniu z nauczycielami;
 dbania o powierzone pomoce szkolne;
 korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z jej
 zgłaszania
nauczycielowi
wszystkich
regulaminem;
uszkodzeń sprzętu lub pomocy szkolnych;
 korzystania z klubu szkolnego i internetowego
 wykonywania
obowiązków
dyżurnych
oraz Szkolnego Centrum Multimedialnego w
klasowych zgodnie z regulaminem dyżurnych
czasie
i
na
zasadach
określonych
w terminach określonych przez wychowawcę
odpowiednimi regulaminami;
klasy.
 korzystania ze szkolnego boiska i parkingu
szkolnego, zgodnie z określonymi zasadami;
 korzystania z szatni szkolnej zgodnie z jej
regulaminem;
 niezmieniania obuwia w szkole.
VI. Prawa do odpoczynku i rekreacji
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
 odpoczynku
podczas
przerw
 przebywania
w
czasie
przerw
międzylekcyjnych;
międzylekcyjnych na terenie szkoły, z
wyjątkiem
uczniów
posiadających
od
 dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć
rodziców zgodę na opuszczanie szkoły;
lekcyjnych, tj. sobót i niedziel, z wyłączeniem
 okazania pracownikowi szkoły odpowiedniej
zajęć fakultatywnych oraz tych sobót, w które
są odpracowywane inne dni robocze;
(ważnej z legitymacją szkolną) przepustki
wydawanej przez szkołę na wniosek
 równomiernie rozłożonych i nieobciążających
rodziców, jeżeli opuszczają teren szkoły w
nadmiernie prac domowych;
trakcie przerw międzylekcyjnych.
 uwzględniania
przez
nauczycieli
w
planowaniu pracy uczniów ich psychicznych i
fizycznych możliwości.

Dyrektor MLO Paderewski w Lublinie
dr Adam Kalbarczyk
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