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I. UWAGI WSTĘPNE 
1. Kodeks obejmuje wszystkich uczniów szkoły. 
2. Kodeks określa prawa i obowiązki uczniów. 
3. Kodeks ma na celu zapewnienie dobrej organizacji pracy, ładu i porządku 

w szkole, sprzyja kształtowaniu prawidłowych relacji nauczyciel – uczeń, 
służy zapobieganiu konfliktom.  

4. Kodeks obowiązuje również podczas zajęć organizowanych poza szkołą 
(wycieczki, zielone szkoły, zawody sportowe, konkursy, itp.) 

 
 

II. PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy 
umysłowej. 

2. Znajomości programów nauczania z poszczególnych przedmiotów i planu pracy 
wychowawczej szkoły na dany rok.  

3. Znajomości Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO), 
Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) oraz innych obowiązujących 
dokumentów wewnątrzszkolnych m.in.  Regulaminu korzystania z iPadów, 
Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych.  

4. Życzliwego traktowania, poszanowania swojej godności i zapewnienia 
nietykalności osobistej. 

5. Higienicznych warunków nauki, odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych 
oraz czasu wolnego. 

6. Ochrony zdrowia poprzez opiekę pielęgniarską na terenie szkoły. 
7. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo. 
8. Wygłaszania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one godności osobistej 

innych osób w poszanowaniu odmienności ich przekonań i światopoglądu. 
9. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów w ramach prezentowanej 

przez szkołę oferty oraz korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej. 
10. Wpływania na życie szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu 

Uczniowskiego także poprzez zgłaszanie własnych przemyślanych inicjatyw. 
11. Uczestnictwa w organizowanych przez szkołę  wycieczkach i imprezach. 
12. Odwoływania się od decyzji naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły. 
 

 
 
 



III.  OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegać zasad objętych Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami 
Oceniania (WZO) i szkolnych regulaminów, w tym Przedmiotowego Systemu 
Oceniania (PSO). 

2. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i zaplanowanych wycieczkach. 
3. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych. 
4. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne oraz zbiórki przed i w trakcie 

wycieczek. 
5. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach w ustalonym 

z nauczycielem terminie. 
6. Współpracować w zespole klasowym i w obrębie wyznaczonych grup. 
7. Wywiązywać się z powierzonych mu zadań. 
8. Godnie reprezentować szkołę, dbać o jej honor i tradycje. 
9. Szanować prawa, wolność i godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych 

ludzi. 
10. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób. 
11. Zachowywać się z godnością i szacunkiem w stosunku do wszystkich poprzez 

postawę, słowa, czysty strój oraz dbałość o estetykę pomieszczenia. 
12. Szanować mienie szkoły i własność swoją i innych.  
13. Zgłaszać wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły sytuacje, 

w których innym dzieje się krzywda.  
14. Przychodzić w stroju galowym na akademie i ważne uroczystości szkolne. 
15. Zmieniać obuwie po przyjściu do szkoły. 
16.  Zostawiać okrycia wierzchnie i zmienione obuwie w szatni. 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną  24 marca 2017r. 
Obowiązuje od 24 marca 2017r. 


