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ANDALUZJA, PRZYJAZNA ZIEMIA

Podczas
całej
swej
historii,
Andaluzja
była zawsze przyjazną
ziemią. Położenie geograficzne tego rejonu, pomiędzy Europa i Afryka, stwarzało
nieskończone okazje do spotkań mieszkańców obu kontynentów. Dawniej była kolebką
wielkich cywilizacji; były to czasy współżycia różnych kultur oraz wspólnego ich rozwoju.
Od 1492 r, Andaluzja stanowiła główny pomost pomiędzy Europą i Ameryką. W
późniejszych czasach, problemy gospodarcze zmusiły mieszkańców Andaluzji do emigracji do
innych rejonów Hiszpanii oraz poza jej granice.Od niedawna, Andaluzja stała sie punktem docelowym dla
wielu osób które poszukują na tej ziemi tego czego my szukaliśmy kiedyś zagranica, czyli lepszych warunków
życia. My, mieszkańcy Andaluzji, wiemy co to znaczy, i z tego powodu chcemy, żeby nasza ziemia
stała się, raz jeszcze, ziemią przyjazną dla przybyszów. Pragniemy abyśmy wszyscy mogli razem
pracować. Na tej ziemi, nasi synowie, bez względu na kolor skóry, będą tworzyli wspólną
przyszłość. Dlatego też, powinniśmy dbac o to, aby nasz system nauczania promował
takie wartości jak wolność, solidarność i współżycie w pokoju wszystkich kultur,
oraz wszystkich ludzi którzy
tutaj żyją.

Cándida Martínez López
Radca d/s nauczania

WSTĘP

Ogromne Znaczenie nauki i oświaty w społeczeństwie i rozwoju kultury demokratycznej
opartej na współpracy i pomocy społecznej, wymaga integracji wszystkich mieszkańców
Andaluzji, tutaj urodzonych lub przybyłych z innych części świata.
Dzięki pełnej integracji imigrantów w systemie nauczania, stworzymy nowe
społeczeństwo XXI wieku, wielobarwne, różnorodne, wolne i solidarne, do czego wszyscy
dążymy.
W tym celu, Biuro radcy d/s nauczania opracowało niniejszy Przewodnik, który
powinien służyć wszystkim tym, którzy, pochodząc z obszaru innych kultur, przybyli do
Andaluzji aby tu zamieszkać.





SYSTEM NAUCZANIA W ANDALUZJI
W Andaluzji, w szkołach opartych na funduszach państwowych, nauka w
przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach jest bezpłatna.
System nauczania w Andaluzji jest podzielony na następujące etapy:
Przedszkole.
Nauka obowiązkowa.
Nauka nieobowiązkowa.

Przedszkole
Przedszkole stanowi okres nauki obejmujący dzieci w wieku do sześciu lat. Jest to
okres nauki nieobowiązkowej, ktora jednak jest zalecana w celu zapewnienia
prawidłowego rozwoju ucznia i przygotowania go do dalszej nauki w szkole
podstawowej.
Okres Przedszkola dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje dzieci w wieku do
trzech lat, a drugi, od trzech do sześciu lat.
Nauka obowiązkowa
Ten etap nauki to szkoła podstawowa oraz gimnazjum (ESO, Educación
Secundaria Obligatoria).
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Szkoła podstawowa. Trwa sześć lat szkolnych, a uczniowie mają od 6 do 12 lat.
Gimnazjum (ESO). Trwa cztery lata szkolne, i obejmuje uczniów pomiędzy 12 a 16
rokiem życia. Uczniowie ukończywszy ESO i uzyskawszy odpowiednie stopnie, otrzymują
tytuł ukończenia gimnazjum, który pozwala uczniom kontynuowanie nauki w liceum
lub technikum, choć mogą oni też podjąć pracę.
Uczniowie, którzy po ukończeniu gimnazjum nie otrzymają tytułu, dostaną
zaświadczenie szkolne gdzie rozpisane będą lata nauki.
Nauka nieobowiązkowa
W szkołach opartych na funduszach państwowych, nauka nieobowiązkowa jest
bezpłatna. W ten sposób, można korzystać z kilku możliwości:
Liceum (od 16 do 18 lat). Liceum trwa dwa lata, po których uczeń może kontynuować
naukę na wyższych studiach lub podjąć pracę. Po ukończeniu tego okresu nauki, otrzymuje
się tytuł licealisty, który. uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach wyższych lub
na uniwersytecie.
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Zasadnicza szkoła zawodowa (od 16 do 18 lat). Ta szkoła przygotowuje uczniów
do pracy w określonym zawodzie. Uczniowie po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej
otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego.
Poza tymi opcjami, w systemie nauczania przewidziane są kursy zawodowe dla uczniów
pomiędzy 16 a 21 rokiem życia, którzy nie otrzymali tytułu gimnazjalnego. Programy
te przygotowują również do podjęcia pracy zawodowej.

NAUKA DLA DOROSŁYCH.
W szkołach edukacji integralnej, które znajdują się w wielu andaluzyjskich miastach,
można uczęszczać na zajęcia nauki stopnia podstawowego dla dorosłych.
Można też brać udział w kursach gimnazjalnych oraz licealnych podczas zajęć
wieczorowych, które odbywają się w niektórych szkołach.
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SYSTEM NAUCZANIA W ANDALUZJI
Pierwszy etap przedszkola
(od 0 do 3 roku życia)
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Drugi etap przedszkola
(od 3 do 6 roku życia)
Szkola podstawowa
(od 6 do 12 roku życia)
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Gimnazjum
(od 12 do 16 roku życia)
TYTUŁ GIMNAZJALNY
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NAUKA NIEOBOWIĄZKOWA
Liceum
Technikum
(od 16 do 18 roku życia)
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SZKOŁY

ORGANIZACJA
Osoby odpowiedzialne za organizację i zarządzanie szkół są częścią kadry
kierowniczej, w której skład wchodzą kierownik, szef studiów oraz sekretarz.
Wszyscy mogą spotkać się z rodzinami uczniów w wyznaczonych godzinach.
Nauczyciel odpowiedzialny za ucznia danej klasy jest zwany wychowawcą.
Wychowawca jest odpowiedzialny za informowanie rodziców uczniów o postępach
ich dzieci. Wychowawca spotyka się z rodzicami regularnie w przewidzianych
godzinach przyjęc. Co kwartał, rodzice otrzymują pisemną informację o ocenach
postępów w nauce ich dzieci.
Wszystkie szkoły otrzymują wsparcie wyspecjalizowanych pedagogów, którzy,
razem z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami, pomagają w rozwoju uczniów
oraz ich rodzinom. Ci specjaliści również spotykają się z rodzinami w wyznaczonych
godzinach.
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SZKOŁY

ŻYCIE W SZKOLE
Codziennie, od poniedziałku do piątku, odbywa się po 5 lub 6 godzin
lekcyjnych, w zależności od roku szkolnego. Na ogół, lekcje w szkołach
odbywają się w godzinach przedpołudniowych.
Uczęszczanie na lekcje jest obowiązkowe. Rodzice powinni informować
o przyczynach nieobecności dzieci na lekcjach. Godziny lekcji muszą być
przestrzegane zarówno na początku jak i pod koniec zajęć.
Wszystkie szkoły posiadają Regulamin Organizacji i Działalności
(Reglamento de Organización y Funcionamiento), w którym opisane są
zachowania niezgodne z regułami współżycia, oraz możliwości rozwiązania
takich problemów. Każdy uczeń powinien zapoznać się z tym Regulaminem
oraz przestrzegać jego norm.
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PROCEDURA ZAPISU DO SZKOŁY
1º PRZYJĘCIA ZGŁOSZEŃ
Od 1 do 31 marca przyjmowane są zgłoszenia uczniów, którzy po raz pierwszy
zgłaszają chęć podjęcia nauki w danej szkole. Formularz zgłoszenia można dostać
bezpłatnie w szkole, do której pragnie uczęszczać uczeń. W tym formularzu podana
jest dokumentacja, którą należy załączyć.
2º LISTA PRZYJĘTYCH
W przypadku braku miejsc dla wszystkich zgłaszających się, szkoła podporządkuje
się ustawom dotyczącym przyjmowania uczniów. W żadnym przypadku nie
dojdzie do dyskryminacji z powodów ideologicznych, wyznaniowych, moralnych,
socjalnych, lub z powodu płci, rasy lub pochodzenia. Następnie, szkoła ogłosi
listę przyjętych uczniów.
3º ZAPISY
W celu zapisania się do przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
każdy uczeń musi wypełnić zgłoszenie odnawiane co roku, do którego trzeba
załączyć odpowiednią dokumentację.
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ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY W CIĄGU ROKU
System nauczania w Andaluzji gwarantuje dostęp do nauki obowiązkowej w
ciągu roku. W tym celu, rodziny uczniów powinny zgłosić się do szkół, do których
pragną zapisać swoje dzieci i, jeśli będą wolne miejsca, wypełnić formularz
zgłoszenia. Jeśli nie ma miejsc wolnych, komisja szkół danego okręgu wyznaczy
wolne miejsce w pobliskiej szkole.

KALENDARZ SZKOLNY
Nauka w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum
rozpoczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. W przypadkach nauki
nieobowiązkowej (etapy nauczania) mogą istnieć pewne różnice. Wakacje
są podzielone na trzy okresy:
Boże Narodzenie: od końca grudnia do początku stycznia.
Wielki Tydzień: na wiosnę (marzec lub kwiecień).
Lato: od końca czerwca do połowy września.
Do tych wakacji trzeba dodać święta narodowe, regionalne oraz lokalne.
W sumie, uczniowie nauki obowiązkowej uczęszczają na lekcje przez 175 dni
w roku.
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UDZIAŁ RODZINY W ŻYCIU SZKOŁY
Szkoła i rodziny dzieci są współodpowiedzialne za wychowanie uczniów.
Współpraca i koordynacja między nimi są szczególnie istotne. Właśnie z tego
powodu, rodzina powinna uczestniczyć w życiu szkolnym. Pomoc rodziców, ich
bliska współpraca z nauczycielami, pomaga uczniom uzyskać pewność siebie,
oraz ułatwia wzajemne zbliżenie.
Można też brać udział w życiu szkolnym poprzez organy przedstawicielskie:
Rada szkolna: jest to sposób, aby uczestniczyć w życiu szkolnym w sposób
demokratyczny. W tej Radzie są reprezentowane wszystkie sektory społeczeństwa
szkolnego: rodzice, nauczyciele, uczniowie, personel administracyjny i usługowy,
oraz urzędy miast.
Związek Rodziców Uczniów (AMPA, Asociación de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas): Rodzice uczniów mogą uczestniczyć, dzięki tej wspólnocie,
w zebraniach klasowych, w związku, z czym mogą brać aktywny udział w zajęciach
pozalekcyjnych, organizowaniu wycieczek szkolnych, pogadanek, itd.
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USŁUGI DODATKOWE
W celu ułatwienia uczniom przemieszczenie się do
szkoły wyznaczonej przez Administrację d/s nauki,
w ramach nauki obowiązkowej, zorganizowany jest
transport szkolny do dyspozycji ucznia.
Ta usługa jest również bezpłatna.
Plan otwartych szkół (Plan de Apertura de
Centros) ma na celu otwarcie szkół po godzinach
lekcji, aby umożliwić uczniom oraz ich rodzinom pełne
wykorzystanie czasu pozalekcyjnego zapewniając tym
samym uczniom właściwy sposób spędzania wolnego
czasu. Szkoły objęte Planem mogą być otwarte od
7:30 do 18:00. W ciągu tych godzin, plan zajęć jest
następujący:
a) zajęcia przedlekcyjne, od g. 7:30 do rozpoczęcia
lekcji, w ciągu, których uczeń ma do wyboru różne
zajęcia;
b) stołówka szkolna, która umożliwia zdrowe
odżywianie się w szkole;
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c) zajęcia pozaszkolne, które odbywają się w
godzinach pozalekcyjnych i wśród których znajdują się
zajęcia takie jak: lektura, sport, muzyka, plastyka, itd.
ktore mają na celu rozwijanie zainteresowań ucznia.
Wszystkie zajęcia Planu otwartych szkół są
bezpłatne lub objęte subwencjami.

STYPENDIA I POMOCE W NAUCE
W szkole podstawowej, podręczniki są bezpłatne.
Od roku szkolnego 2008/09, podręczniki w gimnazjum też będą bezpłatne.
Ze swej strony, hiszpańskie Ministerstwo Edukacji utworzyło stypendia oraz
system pomocy w nauce, dzięki którym pragnie zagwarantować wszystkim
dzieciom dostęp do nauki obowiązkowej. Bez względu na ich sytuację związaną z
pobytem w Hiszpanii (uregulowaną czy nie), wszystkie dzieci w wieku szkolnym,
bez względu na swoją narodowość, mogą ubiegać się o tę pomoc.
Niezbędne informacje można uzyskać w szkołach, delegacjach lokalnych Rady
d/s edukacji oraz organizacjach imigrantów lub wspierających imigrantów.
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SPECJALNA POMOC DLA UCZNIÓW Z RODZIN
IMIGRANTÓW

“Każdy cudzoziemiec poniżej 18 roku życia ma prawo i
obowiązek podejmowania nauki na równi z Hiszpanami. W to prawo
wlicza się dostęp do nauki podstawowej, bezpłatnej i obowiązkowej,
uzyskanie odpowiedniego tytułu oraz dostęp do państwowego systemu
stypendiów i pomocy w nauce” (Ustawa prawna regionalna- Ley
Orgánica 4/2000, o prawach cudzoziemców w Hiszpanii).
Bez względu na ich sytuację związaną z pobytem w Hiszpanii
(uregulowaną czy nie), wszystkie dzieci bez względu na swoją
narodowość mają prawo kształcić się w szkole w wieku od 3 do 16
lat. Tym nie mniej, aby uczyć się w szkołach ponadgimnazjalnych,
sytuacja administracyjna ucznia musi być uregulowana lub powinien
on posiadać prawo stałego pobytu z powodu odbywanych studiów,
które można otrzymać w każdej Delegacji lub Subdelegacji Lokalnej
Rządu.
System nauczania w Andaluzji dysponuje kadrą nauczycielską
wyspecjalizowaną w nauce języka i kultury hiszpańskiej, oraz posiada
specjalne programy przyjmowania uczniów z zagranicy, jak i programy
pomagające w podtrzymaniu języka i kultury ojczystej; traktując to
jako ważny element w normalnym rozwoju ucznia.
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ZALICZANIE STUDIÓW
Dla odbycia nauki w przedszkolu, szkole podstawowej lub w gimnazjum
w zakresie obowiązkowym nie jest wymagane przedstawienie zadnego
świadectwa.
Nauka ponadgimnazjalna oraz wyższe studia wymagają konwalidacji
zaliczenia studiów w kraju pochodzenia. Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji,
po sprawdzeniu dokumentacji, wydaje zaświadczenie, które trzeba przedstawić w
szkole, w której uczeń zgłasza chęć podjęcia nauki.
Zaliczanie studiów nieobowiązkowych trzeba przeprowadzić w Delegacji
Rządowej Regionu Autonomicznego lub w Subdelegacji Lokalnej.
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DELEGACJE LOKALNE BIURA RADCY D/S EDUKACJI
RZĄDU ANDALUZJI
www.ced.junta-andalucia.es
www.andaluciajunta.es
Delegacja Lokalna: Almería
Paseo de la Caridad, 125
Finca Santa Isabel
04071 Almería
Telefon: 950 00 45 00
Delegacja Lokalna: Kadyks
Plaza Mina, 18
11071 Cádiz
Telefon: 956 00 68 00 / 2
Delegacja Lokalna: Kordoba
Edificio de Servicios Múltiples (Gmach
Wielousługowy)
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
14071 Córdoba
Telefon: 957 00 11 72
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Delegacja Lokalna: Granada
Gran Vía, 56
18071 Granada
Telefon: 958 02 90 00

Delegacja Lokalna: Huelva
Mozárabes, 8.
21071 Huelva
Telefon: 959 00 40 00
Delegacja Lokalna: Jaén
Martínez Montañés, 8
23071 Jaén
Telefon: 953 00 37 00
Delegacja Lokalna: Malaga
Edificio de Servicios Múltiples (Gmach
Wielouslugowy),
Avda. de la Aurora, 47
29071 Málaga
Telefon: 951 03 80 00
Delegacja Lokalna: Sevilla
Ronda del Tamarguillo, s/n
41071 Sevilla
Telefon: 955 03 42 00/01/02

DELEGACJA RZĄDU
W REGIONIE AUTONOMICZNYM ANDALUZJI
DELEGACJA RZĄDU (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO)
Plaza de España, Torre Sur
41013 SEVILLA
Telefon: 955 56 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW (OFICINA DE EXTRANJEROS)
Plaza de España. Torre Norte
41013 SEVILLA
Telefon: 955 56 94 45 / 96
BIURO D/S INSPEKCJI EDUKACJI (ÁREA FUNCIONAL DE ALTA
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN)
Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra
41013 SEVILLA
Telefon: 95 556 92 41
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SUBDELEGACJE LOKALNE
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ALMERÍA
Arapiles, 19
Telefon: 950 75 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Hermanos Machado, 23
Telefon: 950 75 93 10

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 3
Telefon: 959 75 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Avda. Sur, 34 -36
Telefon: 959 75 90 65

KADYKS
Plaza de la Constitución, 2
Telefon: 956 98 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Acacias, 2
Telefon: 956 98 90 03

JAÉN
Plaza de las Batallas, s/n
Telefon: 953 99 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Paseo de la Estación, 30
Telefon: 953 99 90 60

KORDOBA
Plaza de la Constitución, 1
Telefon: 957 98 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Plaza Constitución, 1
Telefon: 957 98 92 04 - 9

MALAGA
Plaza de Aduana s/n
Telefon: 952 98 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Virgen del Gran Poder, 40
Telefon: 952 980 350

GRANADA
Gran Vía, 50
Telefon: 958 90 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Mirlo Edificio de la Caleta
Telefon: 958 90 93 11

SEVILLA
Plaza de España - Torre Norte
Telefon: 955 56 90 00
BIURO DLA CUDZOZIEMCÓW
Plaza de España. Torre Norte
Telefon: 955 56 94 45 / 96

INNE PUNKTY INFORMACYJNE W ANDALUZJI
Większość Urzędow Miejskich w Andaluzji posiada biuro spraw socjalnych,
gdzie powstają programy pomocy dla cudzoziemców.
Informacje można również uzyskać w lokalnych i regionalnych biurach
pomocy dla imigrantów, organizacji pozarzą dowych, związkach zawodowych,
itd.
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ANEKS
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW W SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH
I PRYWATNYCH POPARTYCH FUNDUSZAMI PAŃSTWOWYMI W
ANDALUZJI
Prawa uczniów
Prawo do wszechstronnego nauczania. Uczniowie mają prawo otrzymać
wszechstronną naukę, która zagwarantuje im pełny rozwój ich osobowości. W tym
celu, szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia, aby wzmocnić poczucie uczestnictwa i
solidarności między uczniami, oraz stworzyć związki między szkołą a otoczeniem
socjoekonomicznym i kulturowym.
Prawo do obiektywnej oceny. Uczniowie mają prawo być oceniani w sposób
obiektywny. Szkoły muszą udostępnić publicznie ogólne zasady obowiązujące
przy stawianiu ocen z nauki i postępów uczniów.
Prawo do równych szans. Każdy uczeń ma prawo dostępu do wszelkich stopni
nauki na równych prawach. Dostanie się do etapów nauki nie obowiązkowej
zależeć będzie od postępów w nauce i możliwości ucznia. Równość szans będzie
promowana poprzez następujące akcje:
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Zabrania się wszelkiej dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, płci, stanu
ekonomicznego, statusu społecznego, poglądów politycznych, moralnych lub
wyznaniowych, oraz z powodu niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej czy
innej sytuacji osobistej lub społecznej.
Ustala się reguły kompensacji, aby zagwarantować równość szans.
Promuje się polityke nauczania integracyjnego oraz wychowania specjalnego.
Prawo do pobierania pomocy. Uczniowie mogą otrzymywać pomoc, aby
wyrównać braki spowodowane problemami rodzinnymi, ekonomicznymi lub
socjokulturalnymi. W ten sposób, pragnie się zagwarantować ich prawo do
korzystania z nauki w różnych jej etapach.
Administracja d/s nauki, według uregulowań i dotacji budżetowych, gwarantuje
owe prawo poprzez stypendia i pomoce naukowe odpowiadające zapotrzebowaniom
uczniów.
Prawo do ochrony społecznej. W przypadkach zgonu lub wypadku w rodzinie,
uczeń ma prawo do otrzymania odszkodowań finansowych, zgodnie z aktualną
ustawą prawną.
Według aktualnej ustawy uczeń ma prawo do otrzymania pomocy medycznej.
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Prawo do nauki. Uczeń ma prawo do nauki i do udziału w różnych dziedzinach
nauki, których celem jest poszerzanie umiejętności ucznia w wielu przedmiotach.
Prawo do otrzymania orientacji szkolnej i zawodowej. Każdy uczeń ma
prawo dążyć do uzyskania jak największego rozwoju osobistego, społecznego i
zawodowego w zależności od możliwości, pragnień oraz zainteresowań ucznia.
Prawo do wolności sumienia. Uczeń ma prawo do tego, aby była uszanowana
jego wolność sumienia, wyznanie, etyka oraz ideologia, jak również jego
prywatność w związku z owymi wyznaniami.
Prawo do prywatności, nienaruszalności fizycznej i szacunku wobec ucznia,
przez co zabrania się traktowania kogokolwiek w sposób niegodziwy.
Szkoły powinny zachować dyskrecję w sprawie wszelkich informacji dotyczących
spraw osobistych lub rodzinnych uczniów. Tym nie mniej, szkoły poinformują
odpowiednie władze o wszelkich okolicznościach, które mogłyby wskazywać na
złe traktowanie ucznia lub o jakichkolwiek wykroczeniach poza ustalone normy
dotyczące ochrony osób nieletnich.
Prawo do udziału w sprawach życia codziennego szkoły, w zajęciach szkolnych
i pozaszkolnych. Uczeń ma również prawo do wyboru poprzez tajne i bezpośrednie
głosowanie na swoich reprezentantów w Radzie Szkolnej, oraz przewodniczących
grupy według aktualnych rozporządzeń prawnych.
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Prawo do korzystania z urządzeń szkoły, pod warunkiem, że nie odbywa się to
równocześnie z wcześniej zaprogramowanymi zajęciami, oraz z poszanowaniem
bezpieczeństwa osób i przedmiotów.
Prawo do zgromadzenia. Uczniowie mogą gromadzić sie w szkole na zajęciach
szkolnych lub pozaszkolnych, pod warunkiem, że mają one związek z nauką.
Prawo do wypowiedzi, pod warunkiem, że zostaną uszanowane prawa
wszystkich członków społeczeństwa szkolnego oraz wszelkich instytucji, zgodnie z
obowiązującymi zasadami.
Prawo do wolnych związków, w formie wspólnot, federacji, konfederacji oraz
spółek zgodnie z aktualnym prawem.
Uszanowanie praw ucznia. Biuro Radcy d/s Nauczania oraz departamenty
szkolne, każdy w swoim zakresie, podejmą wszelkie niezbędne środki aby,
po wysłuchaniu wszystkich stron, zapobiec takim zachowaniom członków
społeczeństwa szkolnego które nie gwarantowałyby poszanowania praw uczniów,
oraz aby poszkodowani odzyskali wszystkie swoje prawa.
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Obowiązki uczniów
Obowiązek nauki. Nauka stanowi podstawowy obowiązek ucznia. W tym
zakresie, obowiązek ten składa się z następujących części:
a) Uczeń ma obowiązek chodzić na lekcje oraz uczestniczyć w innych zajęciach
które służą rozwojowi ucznia w różnych dziedzinach.
b) Uczeń ma obowiązek dostosować się do godzin lekcyjnych zaplanowanych
w celu optymalnego funkcjonowania szkoły.
c) Uczeń powinien uszanować prawo do nauki pozostałych uczniów.
d) Uczeń powinien stosować się do uwag kadry nauczycielskiej w zakresie
własnej nauki.
Uczeń ma obowiązek uszanowania wolności sumienia, oraz wszelkich wyznań
religijnych lub etycznych, jak również nienaruszalności i prywatności wszystkich
członków wspólnoty szkolnej.
Uczeń ma obowiązek uszanowania różnorodności, zabrania się wszelkiej
dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, płci oraz jakiejkolwiek sytuacji
osobistej lub społecznej.
Uczeń ma obowiązek prawidłowo korzystać z urządzeń szkolnych. Uczniowie
powinni dbać i korzystać w sposób prawidłowy z wszelkich urządzeń, materiałów
oraz dokumentów należących do szkoły.
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Uczeń powinien uszanować charakter szkoły, oraz sposób prowadzenia w nim
zajęć, stosując się do obowiązujących przepisów.
Uczeń powinien dostosować się do zasad współżycia w szkole, wynikających z
Regulaminu Organizacji i Działalności.
Uczeń ma obowiązek szanowania profesorów oraz pozostałych członków
kadry nauczycielskiej. Szacunek ten powinien być okazywany wobec profesorów
oraz pozostałych członków kadry nauczycielskiej, jak również uszanowanie ich
własności.
Uczeń powinien uczestniczyć w życiu szkolnym według ustalonych przepisów.
Uczniowie mają obowiązek uszanowania i wykonywania decyzji podjętych
przez kompetentne władze szkoły w sposób indywidualny lub grupowy.
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