KODEKS UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU

1

Wstęp

Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły.
Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole,
okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie
najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania
ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

Kodeks określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których
powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki
dla

samorządności,

partnerstwa

i

ponoszenia

współodpowiedzialności

za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkiem

szkoły

jest

zapewnienie

niezbędnych

warunków

umożliwiających pełną realizację postanowień Kodeksu.
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I. PRAWA UCZNIA.

§1
UCZEŃ MA PRAWO DO:

1. Nauki, która jest obowiązkowa do 18 lat.
2. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
3. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania
oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
4. Dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza, gdy nie radzi sobie
z opanowaniem materiału.
5. Oceny wiadomości, umiejętności i zachowania na zasadach zgodnych
ze szkolnym systemem oceniania.
6. Jeden raz w semestrze do poprawy oceny uzyskanej z pracy klasowej.
7. Powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie
pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności trwających całą
godzinę lekcyjną; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden taki
sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa.
8. Jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia usprawiedliwionego
nie przygotowania się do zajęć.
9. Wylosowania ,,szczęśliwego numerka’’; uczeń zwolniony jest
od odpowiedzi, ale nie jest zwolniony od pisania wcześniej
zapowiedzianego sprawdzianu.
10. Przedstawienia
wychowawcy
klasy,
innemu
nauczycielowi
lub dyrektorowi szkoły swoich problemów oraz uzyskania od nich
pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień z zachowaniem podanej kolejności.
11. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami.
12. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz rozwijania swoich zdolności; udokumentowana działalność
pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole.
13. Pomocy socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
14. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich.
15. Inicjatyw społecznych i koleżeńskich.
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16. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (na okres przerw
świątecznych i ferii oraz sobót i niedziel nie zadaje się prac
domowych).
17. Wybierania i bycia wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego
oraz organizowania życia zbiorowego w ramach ich działalności.
18. Wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem,
że nie narusza dobra innych osób.
II. OBOWIĄZKI UCZNIA.
§2
I. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,
przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, znać i stosować się
do regulaminów obowiązujących w szkole : (świetlica, biblioteka, stołówka,
pracownie przedmiotowe):
1. szanować symbole narodowe i szkolne, dbać o honor szkoły
i współuczestniczyć w tworzeniu jej autorytetu,
2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
3. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy
ojczystej, przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności,
4. okazywać szacunek osobom starszym, rodzicom, nauczycielom,
pracownikom szkoły, stosować się do ich poleceń i udzielanych rad,
5. otaczać opieką młodszych i słabszych, nie namawiać do nagannego
zachowania, bronić pokrzywdzonych i pod żadnym pozorem
nie wykorzystywać swej przewagi,
6. być koleżeńskim i uczynnym wobec wszystkich,
7. postępować uczciwie, być prawdomównym, rzetelnie wykonywać przyjęte
zobowiązania,
8. pomagać i otaczać troską kolegów niepełnosprawnych i chorych,
9. brać aktywny udział w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
nie przeszkadzać nauczycielom w prowadzeniu lekcji i kolegom w
odbiorze treści,
10. czekać na rozpoczęcie lekcji i po ich zakończeniu w świetlicy, nie zakłócać
ciszy w czasie zajęć,
11. usprawiedliwiać każdą nieobecność i spóźnienie w ustalonych
przez wychowawcę terminach - zwolnienia z jednej lub kilku lekcji udziela
wychowawca lub nauczyciel przedmiotu, a w wyjątkowych sytuacjach
dyrektor szkoły lub pedagog szkolny po uzyskaniu pisemnej lub ustnej
zgody rodziców/opiekunów,
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12. w czasie przerw podporządkować się dyżurującym nauczycielom
i uczniom. Nauczyciel dyżurujący jest łącznikiem między uczniami,
a nauczycielami przebywającymi w pokoju nauczycielskim, uczeń załatwia
sprawy podczas przerw poprzez nauczycieli dyżurujących,
13. dbać o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a za zniszczone mienie
szkolne ponieść odpowiedzialność materialną w formie wskazanej
przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły,
14. utrzymywać w porządku i poszanowaniu podręczniki, zeszyty i przybory
szkolne,
15. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające
z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe,
zgodnie z wymogami nauczyciela,
16. dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej
stan po skończonych zajęciach,
17. każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, ale w szatni nie można
przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży,
18. uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw,
19. uczniowie mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób,
20. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki
(zabrania się stosowania makijażu, malowania włosów, lakierowania
paznokci),
21. uczeń ma obowiązek nosić strój codzienny zgodnie z wymogami
obowiązującymi w szkole.
22. Uczniowie zobowiązani są do natychmiastowego informowania osób
dorosłych, pracowników szkoły o zagrożeniach dotyczących zdrowia
lub życia.
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Regulamin stroju uczniowskiego
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku
Wprowadzony ubiór obowiązuje wszystkich uczniów podczas pobytu w szkole
jak

również

w

trakcie

imprez

i

uroczystości

organizowanych

poza

szkołą,

w których w sposób zorganizowany biorą udział uczniowie szkoły.
1. Strój galowy:
a) Dziewczęta:
•

biała bluzka bez ozdób typu cekiny, kolorowy haft itp.

•

spódnica czarna lub granatowa lub czarne albo granatowe spodnie
- z materiału innego niż tkanina typu ”dżins”.

b) Chłopcy:
•

biała koszula.

•

spodnie czarne lub granatowe – z materiału innego niż tkanina typu „dżins”.

2.Strój na WF:
•

bawełniana koszulka z krótkimi rękawami.

•

ciemne sportowe spodenki lub bawełniany dres;

•

obuwie z podeszwą antypoślizgową.

3.Codzienny strój szkolny:
•

spodnie i spódnice zakrywające bieliznę.

•

obuwie na zmianę, wymagane przez szkołę: lekkie, na jasnej i miękkiej
podeszwie, sportowe.

•

strój winien być schludny, czysty i uprasowany.

•

powinien zasłaniać ramiona, brzuch i nogi powyżej kolan.

•

na terenie budynku szkolnego uczniowie nie noszą nakrycia głowy;

•

w budynku szkolnym uczniów obowiązuje zmiana obuwia.

4. Wygląd ucznia:
a) Włosy:
•

czyste

•

uczesane

•

nie farbowane.
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b) Ozdoby:
•

uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny łańcuszek lub medalik, a w przypadku
dziewcząt małe kolczyki w uszach);

•

dziewczęta nie malują paznokci i nie stosują makijażu;

•

wszelkiego rodzaju tatuaże są zabronione

5.Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu uczeń może ponieść konsekwencje zgodnie
z Kodeksem Ucznia.
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