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KODEKS UCZNIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66 

 
 

 

 

Szkoła to instytucja.  

 Prawa i obowiązki ucznia ujęte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 66  

im. Marii Skłodowskiej-Curie.  

 Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły  

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.  

 System nagród za właściwe zachowanie oraz kar za nieprzestrzeganie zasad zachowania 

określonych w Kodeksie Ucznia zawarty jest w Statucie Szkoły.  

 Uczeń ma prawo składania, za pośrednictwem Rady Samorządu Uczniowskiego, 

wniosków i opinii, we wszystkich sprawach szkoły.  

 

Szkoła to miejsce publiczne.  

 Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.  

 Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły dozwolone jest wyłącznie podczas przerw w wyznaczonych do tego miejscach.  

 Uczeń, który przynosi do szkoły kosztowne przedmioty ponosi za nie odpowiedzialność. 

 Po dzwonku na lekcję zespół klasowy punktualnie ustawia się dwójkami przy sali 

lekcyjnej.  

 W przypadku nieobecności nauczyciela przewodniczący klasy ma obowiązek 

powiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły.  

 Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być schludny i kompletny, a wygląd 

zadbany i czysty. W doborze stroju należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest 

miejscem nauki i pracy (niestosowne są: głębokie dekolty, spódnice i spodnie krótsze niż 

do połowy uda, koszulki odkrywające brzuch i na ramiączkach oraz nakrycia głowy).  

 Uczeń powinien respektować zasady stroju galowego podczas uroczystości szkolnych 

oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz. Dla dziewcząt obowiązuje ciemna 

spódnica/spodnie i jasna bluzka lub ciemna sukienka, w miarę możliwości marynarka,  

dla chłopców ciemne spodnie i jasna koszula, w miarę możliwości garnitur.  

 Ustalenia dotyczące charakteru stroju szkolnego odnoszą się także do ozdób noszonych 

przez ucznia. Biżuteria powinna być skromna. Dopuszczalne są wyłącznie wkręcane 

kolczyki w uszach. Długie kolczyki w uszach oraz kolczyki w innych miejscach  

ze względu na bezpieczeństwo, są niedozwolone.  

 Szanując potrzeby młodzieży, dopuszcza się delikatny makijaż oraz lakiery do paznokci  

w naturalnych kolorach.  

 Wyjątek od zasad dotyczących stroju mogą stanowić święta okolicznościowe ogłaszane 

przez Samorząd Uczniowski.  
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Szkoła to miejsce bezpieczne.  

 Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w trakcie zajęć oraz przerw. Uzasadnioną, 

nagłą potrzebę wyjścia należy zgłaszać w sekretariacie szkoły. Dyrektor, po kontakcie  

z rodzicem/opiekunem, podejmuje decyzję o wydaniu zgody na wyjście ucznia ze szkoły.  

 Uczeń ma obowiązek spędzania wyznaczonych przerw na boisku. Za zgodą nauczyciela 

dyżurującego, uczeń może skorzystać z toalety i dokonać zakupów w stołówce.  

 Uczeń zachowuje się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

 W szkole obowiązuje ruch jednokierunkowy, wyznaczonymi klatkami schodowymi.  

 Zabrania się biegania i blokowania ruchu na schodach.  

 Podczas lekcji uczniowie nie opuszczają sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.  

 Uczeń, który poczuł się źle, uległ wypadkowi, stał się ofiarą przemocy lub jest świadkiem  

w/w sytuacji na terenie szkoły, bądź w jej pobliżu, niezwłocznie zgłasza ten fakt 

dyżurującemu nauczycielowi lub bezpośrednio Dyrektorowi szkoły.  

 Uczeń, który zaobserwował w szkole lub w jej bezpośrednim otoczeniu zagrożenie dla 

zdrowia (np. zbitą szybę, niebezpieczny przedmiot, itp.) zgłasza ten fakt dyżurującemu 

nauczycielowi, innemu pracownikowi szkoły lub bezpośrednio Dyrektorowi.  

 

Szkoła wychowuje.  

 Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad zachowania, kultury 

osobistej oraz przyjmowanie postaw niegodzących i niepozostających w sprzeczności  

z zasadami szkoły.  

 Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję oraz ideologię faszyzmu, 

komunizmu, rasizmu.  

 Na lekcji uczeń nie spożywa posiłków, ani napojów, nie żuje gum, chyba że nauczyciel 

postanowi inaczej.  

 

Uczeń naszej szkoły dba o zdrowie.  

 Zabrania się postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym 

używania alkoholu, środków odurzających, narkotyków, papierosów/e-papierosów  

oraz innych używek i substancji grożących zdrowiu.  

 

Szkoła to miejsce czyste.  

 Po zakończeniu lekcji klasa ma obowiązek uporządkować salę.  

 W szkole docenia się dbanie o ład i porządek oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom 

marnotrawstwa i niszczenia majątku szkoły.  

 

Szkoła jest miejscem przestrzegania prawa.  

 Uczeń nie utrwala wizerunku innej osoby bez jej wiedzy i zgody (zdjęć, filmów).  

 Uczeń, który jest świadkiem, bądź posiada wiedzę na temat czynu karalnego  

(np. kradzieży) ma obowiązek powiadomić o tym pracownika nauczyciela, pedagoga  

lub Dyrektora szkoły. 

 Uczeń ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia w sprawach związanych  

z przestrzeganiem praw ucznia zawartych w regulaminach wewnątrzszkolnych  

oraz Statucie Szkoły.  

 


