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KODEKS UCZNIA „JEDENASTKI”  
  

  

REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE  

  

 I.  PROCEDURY LEKCYJNE  

  

Wejście do klasy   

- uczniowie ustawiają się przed klasą,  

- nauczyciel otwiera klasę,  

- po wejściu do klasy wszyscy stają przy ławkach, następuje powitanie,  

- uczniowie przygotowują się do lekcji,  

- nauczyciel sprawdza obecność,  

- uczeń spóźniony usprawiedliwia się przed zajęciem miejsca w ławce.   

  

Zachowanie w czasie lekcji  

- uczeń odpowiada siedząc, chyba że istnieje powód odpowiadania stojąc,  

- nie je i nie żuje gumy,  

- gdy do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają  na 

polecenie nauczyciela.  

   

Zakończenie lekcji  

- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,   

- klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek,  

- salę lekcyjną zamyka nauczyciel.  

  

 II.  PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE  

  

Strój szkolny  

- ubiór ucznia do szkoły powinien być czysty, schludny, w kolorach 

stonowanych,  

- w czasie uroczystości szkolnych i egzaminów uczniów obowiązuje strój 

odświętny,  

- uczniów obowiązuje chodzenie po szkole w obuwiu zamiennym.  
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III.   NAGRODY I KARY  

 

Nagrody:  

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) bardzo dobre wyniki w nauce   

2) wzorową frekwencję w roku szkolnym,  

3) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

4) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,  

5) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników 

i dorosłych.  

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:  

1) pochwała przez wychowawcę klasy,  

2) pochwała przez dyrektora szkoły,  

3) pochwała przez dyrektora szkoły przed społecznością szkolną,  

4) nagroda rzeczowa,  

5) zamieszczenie informacji w mediach.  

 

Kary:  

1.Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, 

a w szczególności za:  

1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,  

2) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym 

wybranych lekcji oraz unikania sprawdzianów,  

3) naruszenie porządku szkolnego,  

4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły,  

5) palenie papierosów  w szkole, na  imprezach szkolnych, turystyczno - 

krajoznawczych oraz poza szkołą,  

6) picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych 

w szkole  oraz poza szkołą,  

7) wnoszenie na teren szkoły alkoholu, papierosów, narkotyków i innych 

środków odurzających,  

8) namawianie i zachęcanie innych uczniów do używania niedozwolonych 

i szkodzących zdrowiu używek,  

9) rozprowadzanie  na terenie szkoły i poza szkołą  niedozwolonych  

i szkodzących zdrowiu używek,  
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10) udział w bójkach, namawianie do bójek, rozwiązywanie konfliktów 

w sposób agresywny, zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu 

i innych uczniów,   

11) używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,  

12) niewłaściwe zachowanie się  poza  szkołą, a przede wszystkim 

zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 

 

2. Kara może być udzielona w następującej formie:  

1) upomnienie wychowawcy klasy,  

2) upomnienie dyrektora szkoły,  

3) nagana dyrektora szkoły,  

4) zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych, szkolnych i wycieczkach 

organizowanych przez szkołę,  

5) przeniesienie do równoległej klasy,  

6) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek 

dyrektora szkoły w przypadkach określonych w ust.3,  

7) zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.  

3. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły podstawowej za:  

1) dopuszczenie się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,  

2) spożywanie alkoholu podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,  

3) rozprowadzanie i zażywanie narkotyków oraz  innych środków 

odurzających.  

4. Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od powzięcia 

wiadomości o naruszeniu obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca 

od dopuszczenia się tego naruszenia.  

5. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.  

6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków 

uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.  

7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły 

w ciągu 3 dni od jej otrzymania.  

8. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw 

ucznia w szkole.  

9. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.   

10. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego 

rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze 

oświaty.  
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 IV.    INNE USTALENIA  

 

1. Podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw uczniowi nie wolno opuścić 

samowolnie szkoły.  

2. W czasie przerw uczniowie przebywają w obrębie korytarza gdzie mają lekcje.  

3. Uczniowie przychodzący do szkoły wcześniej przed swoimi lekcjami oraz 

zostający po nich, obowiązkowo przebywają w świetlicy lub w czytelni pod 

opieką nauczyciela. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież 

urządzeń elektronicznych przyniesionych przez ucznia, poza urządzeniami 

zdeponowanymi u dyrektora szkoły.  

5. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie podczas przerw 

międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po ich zakończeniu, za zgodą 

nauczyciela. Telefon służy do kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

6. Na czas zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon 

komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt powinien znajdować się 

w plecaku szkolnym.  

7. W czasie pobytu w szkole uczniowi nie wolno używać telefonu komórkowego 

i innych urządzeń elektronicznych do nagrywania, filmowania 

i fotografowania.  

8. W przypadku, gdy uczeń używa telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych niezgodnie ze statutem szkoły, nauczyciel ma obowiązek 

odnotować ten fakt w dzienniku.  

9. W przypadku, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia statutu 

(narusza dobra osobiste innych osób poprzez fotografowanie, nagrywanie 

i filmowanie, notorycznie korzysta z telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych), nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego 

urządzenia elektronicznego, a następnie zdeponowania go w obecności ucznia 

u dyrektora szkoły po uprzednim wyłączeniu go przez ucznia.  

10. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Zostają 

oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach 

prawnych, związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników 

szkoły).  

11. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia 

telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do szkoły.  

12. Makijaż, pomalowane paznokcie i włosy dozwolone są podczas zabaw 

i dyskotek szkolnych.  
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  V.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ZE STATUTU SZKOŁY  

1.W szkole przestrzega się konwencji o prawach dziecka.  

Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej,  

2) zapoznania się z statutem szkoły,  

3) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających  

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,  

5) korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno 

wychowawczym,  

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza 

tym dobra innych osób,  

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,  

9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce,  

10) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

11) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 

oraz zawodowego,  

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych 

zgodnie z odrębnymi regulaminami,  

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,  

14) wybierania i bycia wybranym do organizacji szkolnych,  

15) informacji o terminach sprawdzianów wiadomości,  

16) informacji o każdej ocenie wystawionej przez nauczyciela,  

17) przywilejów wprowadzanych na dany rok szkolny przez radę 

pedagogiczną na wniosek samorządu uczniowskiego,  

18) uczestniczenia w imprezach sportowych, wycieczkach i zajęciach 

rozrywkowych w Dniu Dziecka i innych,  
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19) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw 

świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),  

20) poprawy ocen zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowym 

systemie oceniania,  

21) korzystania z telefonu w dyżurce, gdy chce zadzwonić do rodziców 

(opiekunów prawnych) w ważnej sprawie.   

2. Uczeń ma prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia w szkole lub 

rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty, jeżeli uważa, że jego prawa 

zostały naruszone.  

3. Rzecznikiem praw ucznia w jest nauczyciel wybrany przez samorząd 

uczniowski.  

4. Obowiązkiem rzecznika praw ucznia w szkole jest obrona praw ucznia na 

wniosek samego ucznia.   

  

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, 

a w szczególności:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 

i w życiu szkoły,  

2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych,  

3) rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,  

4) odrabiania zadań domowych, noszenia przyborów szkolnych, a ich brak 

zgłaszania przed lekcją,  

5) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,  

6) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz pozostałych uczniów,  

7) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

8) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegania zakazu 

posiadania i palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków 

odurzających,  

9) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,  

10) dbania o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na 

korytarzu i terenie szkoły,  

11) zmieniania obuwia w szatni szkolnej,  

12) dbania o schludny i czysty wygląd oraz noszenia odpowiedniego 

ustalonego przez szkołę stroju,  

13) pełnienia dyżurów w klasie i w szkole,  
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14) godnego zachowywania się w miejscach publicznych, dbania o dobre imię 

szkoły,  

15) naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód niematerialnych,  

16) podczas uroczystości szkolnych noszenia obowiązkowo stroju 

odświętnego (biała bluzka/koszula, granatowe/czarne spodnie/spódnica),  

17) podczas przerw i na lekcji przebywania w budynku szkoły, wyjątek 

stanowią lekcje zorganizowane poza budynkiem szkoły,  

18) aktywnego uczestniczenia w lekcji i przestrzegania ustalonych zasad,  

19) uzupełniania braków wynikających z absencji,  

20) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela,  

21) pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku,  

22) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu 

lub pomocy dydaktycznych,  

23) usunięcia dokonanych przez siebie zniszczeń w wyznaczonym terminie,  

24) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub 

kradzieżą.  

  

 VI.  NORMY POSZANOWANIA DOROSŁYCH I RÓWIEŚNIKÓW  

  

1. NIE BIJĘ I NIE PROWOKUJĘ INNYCH.  

2. NIE GROŻĘ, NIE SZANTAŻUJĘ.  

3. NIE UŻYWAM WULGARNYCH SŁÓW I BRZYDKICH 

GESTÓW.  

4. NIE RUSZAM, NIE ZABIERAM I NIE NISZCZĘ CUDZEJ 

WŁASNOŚCI.  

5. NIE WYŚMIEWAM INNYCH I NIE OBMAWIAM.  

6. SŁUCHAM UWAŻNIE.  

7. NIE WYKONUJĘ ŻADNYCH SAMOSĄDÓW.  

8. NIE OCENIAM WYPOWIEDZI INNYCH, KAŻDY MA PRAWO 

DO WŁASNYCH POGLĄDÓW.  

    

VII. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS 

PRZERW  

  

1. W czasie przerwy przebywamy tylko w obrębie korytarza, na którym 

mamy lekcję.  

2. Wystrzegamy się zachowań niebezpiecznych i agresywnych.  

3. Nie rzucamy, nie gramy żadnymi przedmiotami.  
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4. Dbamy o czystość, nie śmiecimy.  

5. Korzystamy z toalet zgodnie z ich przeznaczeniem, pozostawiając 

po sobie porządek.  

6. Nie hałasujemy.  

7. Wszelkie problemy zgłaszamy nauczycielom dyżurującym.  

 

VIII. JESTEM UCZNIEM TEJ SZKOŁY, WIĘC:   

1. UCZĘ SIĘ JAK NAJLEPIEJ:  

- przygotowuję się do zajęć, odrabiam prace domowe,  

- staram się mieć dobre wyniki w nauce,  

- pytam nauczycieli o to, czego nie rozumiem,  

- przychodzę jeśli to potrzebne na zajęcia wyrównawcze,  

- aktywnie uczestniczę w wybranych zajęciach pozalekcyjnych,  

- korzystam z encyklopedii i słowników.  

  

  2. ZACHOWUJĘ SIĘ POPRAWNIE:  

- nie przeszkadzam podczas lekcji,  

- stosuję na co dzień formy grzecznościowe,  

- przepraszam, gdy zawinię,  

- dbam o porządek i czystość w szkole,  

- szanuję swoją i cudzą własność, nie niszczę przedmiotów,  

- unikam hałaśliwych zachowań.  

  

3. ODNOSZĘ SIĘ ŻYCZLIWIE DO OTOCZENIA:  

- staram się nie wyrządzać nikomu przykrości,   

- konflikty rozwiązuję bez przemocy, nie biję innych,  

- nie prowokuję innych do niewłaściwych zachowań,  

- nikogo nie przedrzeźniam i nie przezywam,  

- nie przechwalam się i nie wywyższam nad innymi,  

- staram się dostrzegać cudze potrzeby i problemy,  

- opiekuję się młodszymi, pomagam osobom starszym,  

- szanuję odmienność innych osób.  

  

4. POSTĘPUJĘ ODPOWIEDZIALNIE I UCZCIWIE:  

- wywiązuję się z powierzonych zadań i pełnionych funkcji,  

- dotrzymuję danego słowa,  
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- nie spóźniam się,  

- szanuję pracę i czas innych,  

- nie chodzę na wagary,  

- nie kłamię i nie oszukuję,  

- nie ściągam,  

- nie przywłaszczam sobie cudzych rzeczy.  

  

5. AKTYWNIE UCZESTNICZĘ W ŻYCIU SZKOŁY:  

- dbam o koleżeńską atmosferę w klasie,  

- zabieram głos w sprawach szkolnych,  

- biorę udział w wyborach do samorządu,  

- proponuję i realizuję wartościowe dla szkoły i innych uczniów pomysły 

( np. gazetka, konkursy, zawody),  

- wspomagam działania wolontariatu szkolnego i  Samorządu 

Uczniowskiego.  

  

6. KULTURALNIE SPĘDZAM CZAS:  

- czytam prasę i książki,  

- chodzę do teatru i na koncerty,  

- aktywnie uczestniczę w szkolnych imprezach i konkursach,  

- poszerzam swoją wiedzę o historii i kulturze mojego miasta i kraju,  

- wzbogacam swoja wiedzę ogólną i rozwijam zainteresowania,  

-  dbam o tradycje regionalne i narodowe.   

  

7. PROWADZĘ ZDROWY STY ŻYCIA:  

- dbam o sen,  

- nie zapominam o śniadaniu,  

- dbam o higienę osobistą,  

- uczestniczę w zajęciach sportowych,   

- nie palę papierosów, nie piję alkoholu.  

  

 


