
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA 
 

Słuchacz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.  

Uczestnictwo słuchacza w społeczności szkolnej określają jego prawa i obowiązki. 

Słuchacz ma prawo do: 
 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

 poszanowania godności osobistej; 

 opieki wychowawczej i zdrowotnej oraz do warunków zapewniających bezpieczeństwo; 

 życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym; 

 swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych  

i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych; 

 rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów przez zrzeszanie się w organizacjach szko lnych; 

 przygotowania do działalności samorządowej; 

 organizowania w porozumieniu z wychowawcą lub innym nauczycielem wycieczek, biwaków oraz innych 

form spędzania wolnego czasu; 

 pomocy w przypadku trudności w nauce; 

 korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce oraz znajomości ustalonych sposobów ich 

kontroli; 

 zapoznania się, z tygodniowym wyprzedzeniem, z terminarzem sprawdzianów pisemnych; 

 zapoznania się z poprawioną pracą pisemną i jej oceną do dwóch tygodni od ostatniego sprawdzianu; 

 korzystania z pomieszczeń Szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 

 korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w miarę posiadanych przez Szkołę środków 

finansowych; 

 wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw lekcyjnych, zimowych i letnich ferii; 

 ubiegania się o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

 ubiegania się o indywidualny tok nauczania. 

 

Słuchacz ma w szczególności obowiązek: 
 

 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz 

właściwie zachowywać się na terenie Szkoły i na terenie placówek szkolenia praktycznego; 

 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników Szkoły i placówek 

szkolenia praktycznego oraz koleżanek i kolegów; 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie przebywania w pomieszczeniach Szkoły 

(pracowniach przedmiotowych, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym) oraz w placówkach szkolenia 

praktycznego; 

 dbać o wspólne dobro, ład i porządek na terenie i wokół Szkoły oraz o jej mienie; 

 ponosić odpowiedzialność materialną w razie zniszczenia mienia szkolnego; 

 przestrzegać obowiązujących w Szkole regulaminów; 

 stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom 

przemocy, brutalności, braku kultury oraz niedostosowaniu społecznemu; 

 dążyć do rozsławiania Szkoły przez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.; 

 dbać o estetykę ubioru. 



Słuchacz ma w szczególności obowiązek usprawiedliwić nieobecność na zajęciach 

edukacyjnych w szkole oraz w placówkach szkolenia praktycznego. 
 

Podstawą do usprawiedliwienia jednorazowej nieobecności na zajęciach jest osobiste,  

ustne usprawiedliwienie słuchacza u nauczyciela prowadzącego zajęcia niezwłocznie  

po przyjściu na kolejne zajęcia. 
 

W przypadku dłuższej nieobecności podstawą do usprawiedliwienia jest zaświadczenie 

lekarskie potwierdzające niezdolność do uczestniczenia w zajęciach ze względów 

zdrowotnych, a w przypadku zdarzenia losowego - pisemne wyjaśnienie słuchacza,  

do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające to zdarzenie. 
 

W przypadku dłuższej nieobecności należy, w miarę możliwości, powiadomić wychowawcę 

klasy o jej przyczynach i przewidywanym terminie, a po przyjściu na pierwsze zajęcia po 

nieobecności usprawiedliwić nieobecność u wychowawcy klasy informując jednocześnie 

poszczególnych nauczycieli o jej przyczynach. 
 

 

Podczas zajęć edukacyjnych w szkole oraz w placówkach szkolenia praktycznego 

słuchaczowi nie wolno, bez zgody prowadzącego zajęcia,  

korzystać z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych.  

Telefon komórkowy powinien być wyłączony (wyciszony),  

aby jego dzwonek nie zakłócał prowadzonych zajęć. 

 

Ze względu na ochronę życia poczętego, zdrowia słuchaczki oraz bezpieczeństwo prawne 

nauczyciela, słuchaczka, która jest w ciąży ma obowiązek zgłosić ten fakt kierownikowi 

szkolenia praktycznego oraz przedłożyć mu zaświadczenie lekarskie  

potwierdzające brak przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na danym kierunku 

kształcenia (uciążliwe warunki pracy, leki i związki chemiczne, środki diagnostyczne, pole 

elektromagnetyczne, opary parafinowe, ultradźwięki, czynniki biologiczne i fizyczne, 

promieniowanie nadfioletowe, podczerwone i laserowe, środki dezynfekcyjne, opieka nad 

obłożnie chorymi, udział w badaniach z użyciem RTG). Powyższe zaświadczenie jest podstawą 

do dalszego dopuszczenia do zajęć i jest przechowywane w dokumentacji szkolnej słuchaczki. 

Rada  Pedagogiczna na pisemny wniosek słuchaczki, która przedłożyła zaświadczenie o ciąży, 

udziela jej urlopu od zajęć. 

Na okres połogu udzielany jest obowiązkowo urlop na okres 6 tygodni. 

Termin powrotu słuchaczki do zajęć ustalany jest indywidualnie z kierownikiem szkolenia 

praktycznego. 

Jeżeli słuchaczka decyduje się kontynuować zajęcia w czasie trwania ciąży,  

nauczyciele praktycznej nauki zawodu, w miarę możliwości,  

dostosowują udział słuchaczki w zajęciach do jej możliwości indywidualnych. 

W przypadku nie zgłoszenia ciąży, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie  

i bezpieczeństwo słuchaczki i jej dziecka. 
Opracowano na podstawie  

Statutu M ed y c z n ej  Szk o ły  Po l i c ea ln e j  

im. Jadwigi Iżyckiej w  Przemyślu 


