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KODEKS ZACHOWAŃ UCZNIAKODEKS ZACHOWAŃ UCZNIA

Kultura osobistaKultura osobista

Uczeń ma obowiązek:Uczeń ma obowiązek:

▫ Z  szacunkiem odnosić  się  do  symboli  państwowych  (godło,  flaga,  hymn),  szkolnychZ  szacunkiem odnosić  się  do  symboli  państwowych  (godło,  flaga,  hymn),  szkolnych   

(sztandar szkolny) i religijnych.(sztandar szkolny) i religijnych.

▫ Godnie  uczestniczyć  w  ceremoniach  szkolnych  (rozpoczęciu  i  zakończeniu  rokuGodnie  uczestniczyć  w  ceremoniach  szkolnych  (rozpoczęciu  i  zakończeniu  roku  

szkolnego,  ślubowaniu  klas  pierwszych  i  absolwentów  szkoły,  apelachszkolnego,  ślubowaniu  klas  pierwszych  i  absolwentów  szkoły,  apelach  

okolicznościowych).okolicznościowych).

▫ Szanować  dobre  imię  i  własność  innych  osób,  okazywać  szacunek  nauczycielom,Szanować  dobre  imię  i  własność  innych  osób,  okazywać  szacunek  nauczycielom,   

pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę.pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę.

▫ Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych.Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych.

▫ Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły.Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły.

▫ Zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, nie propagować negatywnych zachowań.Zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, nie propagować negatywnych zachowań.

▫ Rozmawiać z nauczycielami i pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąkRozmawiać z nauczycielami i pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąk  

w kieszeni.w kieszeni.

▫ Dbać  o  piękno  mowy  ojczystej,  używać  języka  kulturalnego,  pozbawionegoDbać  o  piękno  mowy  ojczystej,  używać  języka  kulturalnego,  pozbawionego  

wulgaryzmów.wulgaryzmów.

Uczenie i nauczanieUczenie i nauczanie

Uczeń ma obowiązek:Uczeń ma obowiązek:

▫ Przestrzegać postanowień zapisanych w statucie szkoły, kodeksie zachowań, regulaminachPrzestrzegać postanowień zapisanych w statucie szkoły, kodeksie zachowań, regulaminach  

szkolnych.szkolnych.

▫ Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.Aktywnie uczestniczyć w lekcjach.

▫ Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji:Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji:

- nie żuć gumy i nie przylepiać jej na sprzęt szkolny, nie żuć gumy i nie przylepiać jej na sprzęt szkolny, 

- zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych 

(Jeżeli uczeń mimo zakazu korzysta z telefonu/sprzętu elektronicznego, podczas lekcji,(Jeżeli uczeń mimo zakazu korzysta z telefonu/sprzętu elektronicznego, podczas lekcji,   

nauczyciel  ma  prawo  zażądać  odłożenia  go  przez  ucznia  na  miejscu  przez  siebienauczyciel  ma  prawo  zażądać  odłożenia  go  przez  ucznia  na  miejscu  przez  siebie  

wyznaczonym.  Po zakończonej  lekcji  uczeń w obecności  nauczyciela  odnosi  telefonwyznaczonym.  Po zakończonej  lekcji  uczeń w obecności  nauczyciela  odnosi  telefon  

dodo  sekretariatu  szkoły,  gdzie  zostaje  on  zabezpieczony  w  sejfie.  Telefon  będziesekretariatu  szkoły,  gdzie  zostaje  on  zabezpieczony  w  sejfie.  Telefon  będzie  

zwrócony rodzicom lub prawnym opiekunom),zwrócony rodzicom lub prawnym opiekunom),
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- podczas lekcji zabrania się spożywania posiłków i picia napojów,podczas lekcji zabrania się spożywania posiłków i picia napojów,

- podczas zajęć nie wolno chodzić po klasie lub opuszczać sali lekcyjnej bez  pozwoleniapodczas zajęć nie wolno chodzić po klasie lub opuszczać sali lekcyjnej bez  pozwolenia  

nauczyciela.nauczyciela.

▫ Wstać na powitanie nauczyciela prowadzącego lekcję lub innego nauczyciela, pracownikaWstać na powitanie nauczyciela prowadzącego lekcję lub innego nauczyciela, pracownika  

szkoły, gościa wchodzącego do klasy podczas zajęć lekcyjnych.szkoły, gościa wchodzącego do klasy podczas zajęć lekcyjnych.

▫ Starannie wykonywać prace domowe, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.Starannie wykonywać prace domowe, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

▫ Prowadzić zeszyt, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.Prowadzić zeszyt, zgodnie z wymaganiami nauczyciela.

▫ Systematycznie uzupełniać braki w wiedzy i notatkach.Systematycznie uzupełniać braki w wiedzy i notatkach.

▫ Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez  Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez  

nauczyciela.nauczyciela.

UWAGAUWAGA

W  pilnych  sprawach  związanych  z  klasą  po  informacje  do  pokojuW  pilnych  sprawach  związanych  z  klasą  po  informacje  do  pokoju  

nauczycielskiego  lub  gabinetu  dyrektora  (wicedyrektora)  przychodzi  przewodniczącynauczycielskiego  lub  gabinetu  dyrektora  (wicedyrektora)  przychodzi  przewodniczący  

klasy lub ktoś w jegoklasy lub ktoś w jego  zastępstwie zastępstwie (nie cała klasa)!(nie cała klasa)!

Obecność w szkoleObecność w szkole

Uczeń ma obowiązek:Uczeń ma obowiązek:

▫ Punktualnie  przychodzić  na  zajęcia,  po  dzwonku  na  lekcje  ustawić  się  przed  saląPunktualnie  przychodzić  na  zajęcia,  po  dzwonku  na  lekcje  ustawić  się  przed  salą  

lekcyjną. lekcyjną. 

▫ Podczas przebywania w szkole na zajęciach lekcyjnych,  Podczas przebywania w szkole na zajęciach lekcyjnych,  obowiązuje całkowity zakazobowiązuje całkowity zakaz  

opuszczania boiska szkolnego w czasie przerw międzylekcyjnych.opuszczania boiska szkolnego w czasie przerw międzylekcyjnych.

▫ Obowiązuje zakaz przebywania przy wejściu do szkoły od strony trasy A-2.Obowiązuje zakaz przebywania przy wejściu do szkoły od strony trasy A-2.

▫ Podczas trwania lekcji nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych.Podczas trwania lekcji nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych.

Opuszczanie  zajęć  szkolnych bez  usprawiedliwienia  stanowi poważne naruszenie 

podstawowych  obowiązków  ucznia.  Nieusprawiedliwione  godziny  oraz  spóźnienia 

obniżają ocenę ze sprawowania.

Strój szkolny i wygląd uczniaStrój szkolny i wygląd ucznia
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1. Uczeń  ma  obowiązek  dbać  o  higienę  osobistą,  skromność  i  powściągliwość  wUczeń  ma  obowiązek  dbać  o  higienę  osobistą,  skromność  i  powściągliwość  w  

wyglądzie  zewnętrznym,  czysty,  estetyczny  i  stosowny  do  zajęć  ubiór  szkolny  orazwyglądzie  zewnętrznym,  czysty,  estetyczny  i  stosowny  do  zajęć  ubiór  szkolny  oraz  

fryzurę.fryzurę.

2. Uczeń: Uczeń: 

 podczas  świąt  i  uroczystości  szkolnych  przychodzi  w  stroju  galowym  wpodczas  świąt  i  uroczystości  szkolnych  przychodzi  w  stroju  galowym  w  

kolorach granatowo-białym lub czarno-białym (biała bluzka, koszula, ciemne spodniekolorach granatowo-białym lub czarno-białym (biała bluzka, koszula, ciemne spodnie  

lub spódniczka, garnitur),lub spódniczka, garnitur),

 zdejmuje nakrycie głowy podczas przebywania w szkole,zdejmuje nakrycie głowy podczas przebywania w szkole,

 na  lekcje  wychowania  fizycznego  zobowiązany  jest  do  przynoszenia  strojuna  lekcje  wychowania  fizycznego  zobowiązany  jest  do  przynoszenia  stroju  

zgodnie zzgodnie z  wymogami nauczyciela,wymogami nauczyciela,

 nie  nosi  ubiorów  reklamujących  napoje  alkoholowe  i  papierosy  oraz  ubrańnie  nosi  ubiorów  reklamujących  napoje  alkoholowe  i  papierosy  oraz  ubrań  

zz  nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami,nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami,

 spódnice, sukienki, krótkie spodnie mają mieć długość do 15 cm powyżej kolan.spódnice, sukienki, krótkie spodnie mają mieć długość do 15 cm powyżej kolan.

3. Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:

 bluzka nieprześwitująca, przynajmniej do bioder, bez dekoltów,bluzka nieprześwitująca, przynajmniej do bioder, bez dekoltów,

 w szkole  zabronione  jest  noszenie  odzieży odsłaniającej  brzuch i  plecy orazw szkole  zabronione  jest  noszenie  odzieży odsłaniającej  brzuch i  plecy oraz  

bluzek nabluzek na  ramiączkach.ramiączkach.

4. Paznokcie  –  naturalne,  czyste,  stosunkowo  krótkie,  bez  kolorowych  lakierów  iPaznokcie  –  naturalne,  czyste,  stosunkowo  krótkie,  bez  kolorowych  lakierów  i  

zdobień (dopuszczalny lakier bezbarwny lub w kolorze naturalnym).zdobień (dopuszczalny lakier bezbarwny lub w kolorze naturalnym).

5. Biżuteria  –  skromna,  mała,  bezpieczna:  kolczyki  tylko  w  uszach  (chłopcy  iBiżuteria  –  skromna,  mała,  bezpieczna:  kolczyki  tylko  w  uszach  (chłopcy  i   

dziewczęta). Obowiązuje zakaz noszenia tzw. tuneli w uszach.dziewczęta). Obowiązuje zakaz noszenia tzw. tuneli w uszach.

6. Makijaż  –  obowiązuje  zakaz  makijażu  bardzo  widocznego  i  wyrazistego  (zMakijaż  –  obowiązuje  zakaz  makijażu  bardzo  widocznego  i  wyrazistego  (z  

wyjątkiem okazji typu: dyskoteki, andrzejki i inne imprezy klasowe i szkolne)wyjątkiem okazji typu: dyskoteki, andrzejki i inne imprezy klasowe i szkolne)

W przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia podczas jego  

pobytu w szkole, nauczyciel:

  wpisuje uwagę uczniowi do dziennika elektronicznego

 wysyła komunikat do rodzica

 występuje  z  wnioskiem  do  wychowawcy  klasy  bądź  dyrektora  szkoły  o  

obniżenie oceny zachowania tego ucznia.

Zdrowie i bezpieczeństwoZdrowie i bezpieczeństwo
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Uczeń ma obowiązekUczeń ma obowiązek::

▫ Pamiętać  o  bezpieczeństwie  własnym  i  innych  (zachowywać  się  spokojnie,  podczasPamiętać  o  bezpieczeństwie  własnym  i  innych  (zachowywać  się  spokojnie,  podczas   

przerw  nie  biegać,  nie  zagrażać  swoim  zachowaniem  bezpieczeństwu  innych,przerw  nie  biegać,  nie  zagrażać  swoim  zachowaniem  bezpieczeństwu  innych,   

nienie  zapraszać osób obcych do szkoły).zapraszać osób obcych do szkoły).

▫ Nie nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.Nie nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu.

▫ Nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: broń,Nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: broń,  

gaz,  noże,  petardy,  materiały  wybuchowe  i  żrące,  zabawki  laserowe,  strzykawki,gaz,  noże,  petardy,  materiały  wybuchowe  i  żrące,  zabawki  laserowe,  strzykawki,   

zapalniczki, zapałki itp.zapalniczki, zapałki itp.

▫ Wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela.Wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela.

▫ Informować nauczyciela  dyżurującego,  wychowawcę klasy,  dyrektora  oInformować nauczyciela  dyżurującego,  wychowawcę klasy,  dyrektora  o  ewentualnychewentualnych  

zagrożeniach.zagrożeniach.

▫ Reagować i przeciwstawiaReagować i przeciwstawia

▫  się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na się przemocy słownej i fizycznej, dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji na   

terenie szkoły.terenie szkoły.

▫ Nie posiadać i nie stosować żadnych używek, w tym e-papierosów a jeśli ktoś inny jeNie posiadać i nie stosować żadnych używek, w tym e-papierosów a jeśli ktoś inny je   

używa nie zachowywać się biernie iużywa nie zachowywać się biernie i  reagować.reagować.

▫ Przewodniczący klasy jest zobowiązany do poinformowania dyrektora lub wicedyrektoraPrzewodniczący klasy jest zobowiązany do poinformowania dyrektora lub wicedyrektora  

szkoły  o  nieobecności  nauczyciela.  Dyrekcja  organizuje  zastępstwa  lub  zapewniaszkoły  o  nieobecności  nauczyciela.  Dyrekcja  organizuje  zastępstwa  lub  zapewnia  

zastępczo opiekę nad uczniami stosownie dozastępczo opiekę nad uczniami stosownie do  możliwości.możliwości.

Mienie szkolneMienie szkolne

Uczeń ma obowiązek:Uczeń ma obowiązek:

▫ Dbać o czystość otoczenia  i troszczyć się o wszystkie pomieszczenia (nie pluć, nie rzucaćDbać o czystość otoczenia  i troszczyć się o wszystkie pomieszczenia (nie pluć, nie rzucać  

śmieci, nie niszczyć urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych,śmieci, nie niszczyć urządzeń sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych,   

nienie  brudzić pomieszczeń, nie malować po ławkach i po ścianach, nie niszczyć gazetekbrudzić pomieszczeń, nie malować po ławkach i po ścianach, nie niszczyć gazetek  

klasowych i szkolnych, nie niszczyć roślin doniczkowych).klasowych i szkolnych, nie niszczyć roślin doniczkowych).

▫ Uczeń  ma  obowiązek  przeciwstawić  się  wszelkim  przejawom  nieodpowiedzialności,Uczeń  ma  obowiązek  przeciwstawić  się  wszelkim  przejawom  nieodpowiedzialności,  

marnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły, dbać omarnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły, dbać o  porządek, ład, estetykę pomieszczeń,porządek, ład, estetykę pomieszczeń,  

szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny.szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

▫ Ustawić krzesła po skończonej lekcji.Ustawić krzesła po skończonej lekcji.

▫ Reagować na próby niszczenia mienia szkolnego, powiadomić nauczyciela lub dyrektoraReagować na próby niszczenia mienia szkolnego, powiadomić nauczyciela lub dyrektora  

szkoły o zauważonych zniszczeniach.szkoły o zauważonych zniszczeniach.
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▫ Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.

ZA  NOTORYCZNE   NIEPRZESTRZEGANIE  KODEKSU   ZACHOWAŃZA  NOTORYCZNE   NIEPRZESTRZEGANIE  KODEKSU   ZACHOWAŃ  

UCZEŃ  OTRZYMUJE  OCENĘ  ZACHOWANIA  NIEODPOWIEDNIĄUCZEŃ  OTRZYMUJE  OCENĘ  ZACHOWANIA  NIEODPOWIEDNIĄ  

LUBLUB  NAGANNĄ.NAGANNĄ.
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