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Załącznik nr 13 

do Statutu 

 
 

KODEKS UCZNIA 

 ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D  

W BORNEM SULINOWIE 

I. Uczniowie mają prawo do: 

 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w 

szkole, 

 poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 

 ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem, 

 rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania, 

 rozwijania zdolności i zainteresowań, 

 informacji, 

 poradnictwa psychologiczno pedagogicznego, 

 reprezentowania szkoły na zewnątrz,  

 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o sposobach kontroli 

postępów w nauce,  

 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, także podczas zajęć pozalekcyjnych, 

 korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, w ramach posiadanych środków,  

 swobody wyrażania myśli, sumienia, wypowiedzi, przekonań, w szczególności 

dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza 

tym dobra innych osób,  

 demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Rady Samorządu 

Uczniowskiego, 

 demokratycznego wyboru Rzecznika Praw Ucznia, 

 zaznajomienia przez każdego nauczyciela przedmiotu ze szczegółowymi kryteriami i 

zasadami oceniania zawartymi w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO) na 

początku każdego roku szkolnego, 
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 zaznajomienia przez wychowawcę na początku każdego roku szkolnego z ogólnymi 

zasadami oceniania przedmiotowego i oceny zachowania zawartymi w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) 

 znajomości celów operacyjnych i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego 

przekazu treści lekcji,  

 pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 

 odpoczynku podczas przerwy. 

 

II. Uczniowie mają obowiązek: 

 chronienia własnego życia i zdrowia,  

 przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 

 stosowania się do zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli, 

pracowników administracji, obsługi i innych osób, 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

 uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem, 

 troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje,  

 wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, przestrzegać 

obowiązujących przepisów i zarządzeń, powierzone zadania wypełniać sumiennie i  

odpowiedzialnie,  

 dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie 

użytkowane dobro: sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne, 

 zapoznania się z kryteriami i zasadami oceniania przedmiotowego zawartymi w PSO, 

 zapoznania się z ogólnymi zasadami oceniania przedmiotowego i oceny zachowania 

zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) 

 punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, 

 aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania  ustalonych przez nauczyciela zasad 

porządkowych,  

 uzupełniania braków wynikających z absencji, 

 przestrzegania zasad i higieny pracy, 

 dbania o kulturę języka,  

 zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 
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III. Formalne reguły współżycia w szkole 

1. Procedury lekcyjne: 

 lekcja rozpoczyna się dzwonkiem, a kończy słowem lub wyraźnym gestem 

nauczyciela, 

 na rozpoczęcie lekcji uczniowie oczekują spokojnie w zwartej grupie przed drzwiami 

klasy, 

 po wejściu do klasy nauczyciel sprawdza obecność, a uczniowie przygotowują się do 

lekcji,  

 nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenia sali przez 

ucznia, 

  uczeń nie żuje gumy, nie je i nie pije na lekcji, chyba że nauczyciel, w wyjątkowych 

przypadkach, zezwoli na takie czynności, 

 posiadacze telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych 

wyciszają je przed lekcją i chowają, 

 telefon komórkowy lub inny przenośny sprzęt elektroniczny może być włączony na 

lekcji w wyjątkowych przypadkach i jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia, 

 jeśli uczeń nie przestrzega procedur lekcyjnych dotyczących telefonu komórkowego 

lub innego przenośnego sprzętu elektronicznego, nauczyciel w takiej sytuacji 

przekazuje ten sprzęt do sekretariatu szkoły do odbioru przez rodzica (prawnego 

opiekuna); 

 jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy uczniowie powinni wstać i ponownie 

usiąść na polecenie nauczyciela prowadzącego lekcję, 

 klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni, 

 szczególe zasady zachowania w pracowniach: chemicznej i informatycznej oraz w 

obiektach sportowych określają odrębne regulaminy. 

2. Procedury inne niż lekcyjne: 

 uczniowie przychodzą do szkoły schludnie i czysto ubrani, 

 w dni uroczyste określone w Statucie Szkoły uczniowie przychodzą w strojach 

galowych, 

 w szkole niedozwolony jest przesadny makijaż,  

 dozwolona jest skromna biżuteria, 
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 uczniowie mają obowiązek zmieniania obuwia w okresie jesienno – zimowym; 

obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki); nie jest 

dozwolone w szkole noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie. 

 

IV. Nagrody i kary: 

1. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorowe 

postępowanie i wybitne osiągnięcia  nauce i sporcie: 

 pochwałą wychowawcy, 

 pochwała dyrektora, 

 listem pochwalnym od dyrektora, 

 dyplomem uznania dyrektora szkoły,  

 nagrodą książkową,  

 stypendium Burmistrza Miasta i Gminy, 

 świadectwem z wyróżnieniem. 

2. Uczeń może być ukarany: 

 obniżeniem oceny z  zachowania, 

 upomnieniem dyrektora szkoły udzielonym uczniowi w obecności uczniów klasy, 

 upomnieniem dyrektora szkoły udzielonym uczniowi w obecności uczniów z danego 

poziomu edukacyjnego,  

 upomnieniem dyrektora szkoły udzielonym uczniowi w obecności uczniów szkoły,  

 naganą dyrektora szkoły udzielonym uczniowi w obecności uczniów klasy,  

 przeniesieniem do równoległej klasy, 

 przeniesieniem ucznia gimnazjum do innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty na 

wniosek dyrektora szkoły, 

 zawieszeniem w prawach ucznia liceum, 

 relegowaniem ze szkoły ucznia liceum (w przypadku wejścia w konflikt z prawem, 

uczeń ma ukończone 18 lat, dyrektor może w drodze decyzji skreślić z listy uczniów). 

3. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. W ramach kary uczeń może mieć nakazane, za zgodą rodzica, wykonanie prac 

porządkowych na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 
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6. Uczeń ma prawo do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora 

szkoły w ciągu 2 dni roboczych od jej wręczenia. 

7. Uczeń, który ukończył 18lat i nie realizuje obowiązku szkolnego , może być skreślony 

z listy uczniów. 

8. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku o którym mowa w punkcie 7 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

9. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe 

uczeń musi je sam usunąć. 

10. W ramach kary uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych 

organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi. 

11. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultuje 

się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie  

dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

V. Inne ważne ustalenia 

 w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać terenu szkoły; 

czas zajęć lekcyjnych trwa od pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć 

ucznia, 

 uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o 

ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub pracownika upoważnionego 

przez dyrektora szkoły, 

 zasady korzystania ze świetlicy i biblioteki szkolnej określa odrębny regulamin. 

 

 

 

Uaktualniono 09.2015r. 


