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Kodeks został opracowany na podstawie obowiązujących w szkole dokumentów: 
� Statutu szkoły 
� Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
� Zasad oceniania zachowania 

Kodeks zawiera prawa i obowiązki ucznia, określa zasady funkcjonowania uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły w typowych sytuacjach szkolnych.  

 
I. Lekcja 

1. Uczeń ma prawo do: 
� właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
� życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 
� swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra osób trzecich, 
� zwolnienia z odpowiedzi i sprawdzianów w ciągu pierwszych trzech dni od powrotu 

do szkoły, jeżeli choroba trwała tydzień lub w ciągu tygodnia, jeżeli choroba trwała 
dłużej. W tym czasie uczeń powinien uzupełnić brakujące wiadomości niezbędne do 
kontynuowania nauki. 

2. Uczeń ma obowiązek:   
� być przygotowanym do lekcji, tzn. mieć: zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, przybory 

(zgodnie z wymaganiami nauczyciela danego przedmiotu), 
� aktywnie uczestniczyć w lekcji, 
� nie rozpraszać kolegów, koleżanek, nauczyciela rozmowami, zbędnymi 

komentarzami, 
� przychodzić punktualnie na zajęcia (spóźnienie odnotowuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, na które uczeń się spóźnił). 
3.  W tygodniu mogą się odbyć maksymalnie dwa sprawdziany, zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia może być tylko jedna kartkówka, 
która nie musi być zapowiadana.  

4. W przypadku przyłapania ucznia na ściąganiu udziela mu się najpierw ustnego ostrzeżenia. 
Jeżeli uczeń nadal ściąga, praca zostaje odebrana z wpisaniem oceny niedostatecznej, 
którą można poprawić zgodnie z przepisami WZO.   

5. W przypadku absencji nauczyciela uczniowie informowani są o zastępstwach. 
Informacje na tablicy ogłoszeń sprawdza przewodniczący klasy lub jego zastępca i 
przekazuje klasie. 

 
II. Ocena 

1. Uczeń ma prawo do: 
� sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 
� informacji o sposobie oceniania i wymaganiach z poszczególnych przedmiotów, 
� poprawy oceny z odpowiedzi, kartkówki lub sprawdzianu. Sposób poprawy określa 

nauczyciel. Poprawa obejmuje ten sam materiał, który podlegał ocenie, co nie 
oznacza, że pytania muszą być te same. Z tej formy uczeń może skorzystać co 
najmniej  dwa razy w semestrze. Poprawiona ocena wstawiana jest obok wyjściowej 
bez jej skreślania. Termin poprawy określa nauczyciel w ciągu pierwszego tygodnia 
od uzyskania oceny. 

2. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
3. Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej w I semestrze oraz 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady w II semestrze nauczyciele 
zobowiązani są do poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie semestralnej 
i rocznej. Informacja ta jest również przekazywana rodzicom na zebraniu. 

4. W szczególnych przypadkach uczniowi przysługuje egzamin poprawkowy lub 
klasyfikacyjny. Tryb ustalania tych egzaminów reguluje dokładnie WSO. 

5. Oceny z zachowania wystawia się zgodnie z „ zasadami oceniania zachowania”. 
         

 III. Zadania domowe 
1. Uczeń ma prawo do odpoczynku od pracy umysłowej, dlatego nie zadaje się zadań 

domowych na dni wolne, przerwy świąteczne, ferie. 
2. Nauczyciel danego przedmiotu określa dopuszczalną liczbę braków zadań bez ponoszenia 

konsekwencji. 
 

IV. Przerwy 
1. Przerwa powinna być wykorzystana na odpoczynek, zjedzenie drugiego śniadania, 

załatwienie potrzeb fizjologicznych. 
2. W czasie przerw nie wolno zachowywać się hałaśliwie, biegać po korytarzach by nie 

stwarzać zagrożenia dla siebie i innych osób. 
3. Od 1 maja do dnia zakończenia roku szkolnego oraz od 1 do 15 września, w ciepłe i 

słoneczne dni na przerwach po 2, 3, 4 lekcji wolno przebywać na placu przed wejściem 
głównym  do szkoły. Na dziedziniec szkolny można wyjść dopiero wtedy, gdy jest na nim 
przynajmniej jeden dyżurujący nauczyciel. 

    Nie wolno samodzielnie opuszczać terenu szkoły, wspinać się na ogrodzenie, wchodzić na 
mur okalający śmietnik, huśtać się na poręczy schodów itp. 

4. Do szkoły nie przynosimy zabawek, sprzętu sportowego oraz przedmiotów zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu. 

5. W szatni wolno przebywać tylko przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji. 
6. W czasie przemieszczania się po korytarzach szkoły, wchodzenia/schodzenia po schodach, 

wchodzenia do pomieszczeń oraz wychodzenia obowiązuje ruch prawostronny. 
 

V. Zajęcia pozalekcyjne 
1. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w różnych formach zajęć ujętych w projekcie 

organizacyjnym szkoły, rozwijających zainteresowania i zdolności. 
2. Udział w kółkach zainteresowań prowadzonych z inicjatywy nauczyciela może być 

ograniczony w przypadku nie respektowania ustalonych zasad uczestnictwa. 
3. Uczeń ma prawo do udziału w konkursach organizowanych przez szkołę. W przypadku 
konkursów płatnych, których koszty pokrywa sponsor, nauczyciel ma prawo przeprowadzenia 
wstępnych eliminacji uczestników. 
4. Wycieczki klasowe organizowane są za zgodą rodziców przy minimalnym uczestnictwie 

80% liczebności klasy. 
5. Ilość i termin zabaw klasowych ustalają uczniowie z wychowawcą klasy. 

 
VI. Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

1. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić w formie zaświadczenia 
lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców z podaniem obiektywnie ważnej 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

przyczyny absencji.  
2. Usprawiedliwienie powinno być doręczone w pierwszym dniu  obecności dziecka w 

szkole, a w przypadkach szczególnych w terminie do 7 dni. Po tym terminie     absencja 
pozostaje  nieusprawiedliwiona.   

3. Wychowawca ma prawo nie uwzględnić usprawiedliwienia jeśli uzna, że podana przyczyna 
jest obiektywnie nieuzasadniona. 

4. W czasie swoich lekcji uczniowie mogą być zwolnieni do domu jedynie przez rodziców 
(prawnych opiekunów) lub w wyjątkowych sytuacjach przez wskazane przez nich w 
deklaracji osoby pełnoletnie. Rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko ze szkoły osobiście 
i potwierdza ten fakt podpisem w dzienniku lekcyjnym. 

5. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole, rodzic/prawny opiekun powinien 
niezwłocznie poinformować telefonicznie o jej przyczynie i przewidywanym czasie 
trwania sekretariat szkoły. 

 
VII. Zasady ubierania się na terenie szkoły 

1. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny z zachowaniem następujących ustaleń: 
�  w doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest 

miejscem pracy; przez umiar należy również rozumieć dobór biżuterii, 
� na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające 

zdrowiu i bezpieczeństwu, 
� uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 
2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 
� uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego – rozpoczęcie i 

zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, 
� występów w apelach i akademiach, z wyjątkiem sytuacji gdy scenariusz wymaga innego 

kostiumu, 
� grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 
� wyjazdów do teatru, 
� sprawdzianu w klasie VI, 
� imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna (np. wigilie klasowe, spotkania z gośćmi). 
3. Przez strój galowy należy rozumieć: 
� dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, 
� dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 
4. Szczegółowe zasady ubierania się na terenie szkoły: 
� na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia bluzek odsłaniających brzuch, na wąskich 

ramiączkach, z głębokim dekoltem. Ubrania nie mogą odsłaniać bielizny osobistej. 
� na bluzach i koszulkach nie mogą znajdować się wulgarne lub obraźliwe napisy (także ze 

zmienioną pisownią) 
� fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny; włosy nie mogą przeszkadzać w 

pisaniu, czytaniu oraz na lekcjach wychowania fizycznego. Obowiązuje zakaz farbowania 
włosów oraz makijażu. 

� u uczennic dozwolone są małe kolczyki niezagrażające bezpieczeństwu. 
5. Obuwie zmienne obowiązuje od 1 października do 30 kwietnia. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIII. Samorz ądność uczniowska 
1. Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez możliwość zrzeszania się w 

organizacjach działających na terenie szkoły oraz udział w pracach samorządu szkolnego. 
2. Wybory do samorządu odbywają się zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego. 
3. Uczniowie mają prawo do wyboru opiekuna samorządu szkolnego. 

 
IX. System nagród 

Uczeń może zostać nagrodzony w następujący sposób: 
� pochwałą wobec klasy, 
� pochwałą na forum szkoły, 
� listem pochwalnym do rodziców ucznia, 
� nagrodą rzeczową, 
� począwszy od klasy IV świadectwem z wyróżnieniem. 
� stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

- stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 
średnią ocen oraz co najmniej dobra ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w 
którym przyznaje się stypendium, 
- stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym oraz co najmniej dobra ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 
okres, w którym przyznaje się stypendium. 

 
X. System kar 

W zależności od rodzaju i stopnia przewinienia uczeń może otrzymać: 
� upomnienie wychowawcy udzielone indywidualnie lub wobec klasy, 
� upomnienie dyrektora, 
� nagana dyrektora wobec szkoły, 
� dyscyplinarne przeniesienie ucznia do równoległej klasy na podstawie decyzji 

dyrektora, zatwierdzonej przez radę pedagogiczną, 
� zawieszenie decyzją wychowawcy w prawach ucznia na określony czas (utrata 

przywileju korzystania ze szkolnego totolotka, prawa do zgłoszenia nieprzygotowania 
do lekcji). 

 
 
Uczeń ma obowiązek powiadomić nauczyciela, który jest w najbliższym otoczeniu,  lub 
innego pracownika szkoły o złym samopoczuciu, urazie, wypadku lub innym zdarzeniu 
zagrażającym bezpieczeństwu. 
 
Na terenie szkoły (również podczas przerw) obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów i 
innych urządzeń elektronicznych. Uczeń może mieć telefon w torbie, jednak musi on być 
wyłączony. Uporczywe łamanie zakazu może skutkować protokolarnym zatrzymaniem 
urządzenia. W takim przypadku urządzenie będzie mógł odebrać tylko rodzic (prawny 
opiekun).W szczególnych sytuacjach (np. konieczność przekazania ważnej informacji 
rodzicom) uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela, pod którego opieką 
przebywa. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opracowano i przedstawiono na konferencji Rady Pedagogicznej w lutym 2004 r. 
Zmiany wprowadzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 23.10.2008 r. 
Zmiany wprowadzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31.05.2016 r. 
Zmiany wprowadzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 8.09.2016 r. 
 

 
  


