Uczeń ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i
wychowania;
4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań światopoglądowych oraz
religijnych;
6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie
znanych kryteriów;
7. powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów
wiadomości co najmniej tydzień wcześniej (jedna praca klasowa w ciągu dnia,
dwie w ciągu tygodnia; praca klasowa nie wyklucza kartkówki na innych
lekcjach danego dnia);
8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw
świątecznych i ferii;
10. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych
i księgozbioru biblioteki;
12. korzystania z poradnictwa oraz terapii pedagogicznej i logopedycznej;
13. uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych,
sportowych i rozrywkowych;
14. wpływania na życie Szkoły Podstawowej poprzez działalność
samorządową;
15. odwołania się od oceny zachowania na zasadach określonych w
szczegółowych kryteriach oceny z zachowania.

Uczeń ma obowiązek:
1. uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz
aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez
niewłaściwe zachowanie;
2. przedstawiać w terminie siedmiu dni, po powrocie na zajęcia, pisemne
usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
 zaświadczenia lekarskiego,  oświadczenia rodziców o uzasadnionej
przyczynie nieobecności;
3. uczeń ma obowiązek noszenia schludnego stroju oraz obuwia zmiennego;
4. godnie reprezentować Szkołę Podstawową i posiadać strój galowy;
5. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
6. dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych – wszystkie
szkody wynikłe z umyślnej działalności ucznia lub grupy uczniów pokrywają w
całości ich rodzice lub opiekunowie;
7. pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy
przynoszonych do szkoły;
8. wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas trwania
zajęć edukacyjnych; uczniowi wolno korzystać z telefonu komórkowego
wyłącznie za zgodą nauczyciela;
9. przebywania na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw, zwolnienie
z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców lub
prawnych opiekunów ucznia;
10. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny;
11. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania;

12. przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu
Szkoły Podstawowej oraz regulaminów i procedur obowiązujących na terenie
szkoły;
13. przestrzegać zarządzeń Dyrektora.

