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I. Obowiązki ucznia
1. Korzysta ze stworzonych możliwości do nauki:
 systematycznie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia lekcyjne, na bieżąco
usprawiedliwia wszystkie nieobecności ( nie wagaruje);
 aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 pracuje w ciszy i skupieniu;
 słucha i wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;
 jest zawsze przygotowany do zajęć;
 na bieżąco uzupełnia zaległości i poprawia słabe oceny;
 przed rozpoczęciem zajęć czeka pod wyznaczoną salą lekcyjną na nauczyciela;
 po dzwonku czeka na pozwolenie nauczyciela aby opuścić klasę;
 przed zajęciami wychowania- fizycznego czeka w wyznaczonym miejscu na
nauczyciela i po zakończonych zajęciach wraca pod jego opieką do szkoły;
2. Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się:
 wyraża się kulturalnie ( nie używa wulgaryzmów);
 kulturalnie wyraża swoje poglądy;
 ma poszanowanie dla godności i nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
 w razie nieporozumień korzysta z pomocy nauczyciela lub innego pracownika szkoły (
nie wymierza samodzielnie kary);
 jest tolerancyjny, rozumie ludzi o odmiennych poglądach, innego wyznania lub rasy;
 zachowuje się spokojnie ( nie krzyczy i nie piszczy);
3. Postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa:
 podporządkowuje się poleceniom i rozporządzeniom dyrektora szkoły oraz
postanowieniom zawartym w regulaminach obowiązujących na terenie szkoły;
 zachowuje się w sposób akceptowany społecznie ( nie przejawia zachowań
agresywnych wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
 przynosi do szkoły wyłącznie rzeczy potrzebne do pracy i nauki ( nie wnosi na teren
szkoły przedmiotów niebezpiecznych np. noże, scyzoryki, petardy itp.);
 ostrożnie porusza się po schodach (według ustalonego kierunku), korytarzu i w klasie
( nie biega);
 dostrzega zagrożenie i złe zachowania oraz informuje o nich nauczycieli lub innych
pracowników szkoły;
 dba o zdrowie własne i innych ( nie wnosi i nie stosuje środków odurzających,
alkoholu oraz nikotyny);
 pozostawia wierzchnie okrycie w szatni;
 w czasie uroczystości szkolnych nosi strój galowy.
4. Dba o dobre imię szkoły i dobro całej społeczności lokalnej:





szanuje symbole narodowe i tradycje szkolne;
szanuje mienie szkolne i inne;
kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych;
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz podczas zawodów sportowych, konkursów i
wycieczek.
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II. Uprawnienia ( przywileje) ucznia:
1. Uczniowie klas czwartych przez dwa pierwsze tygodnie września nie otrzymują ocen
niedostatecznych.
2. W klasach starszych w tym okresie nie są przeprowadzane prace klasowe.
3. Na wszystkie ferie i święta nie są zadawane prace domowe (nie dotyczy to lektur
zadanych na tydzień przed feriami czy świętami).
4. W ciągu tygodnia uczeń może pisać najwyżej 3 klasówki ( z wyłączeniem terminów
popraw i zaległych prac klasowych, które są indywidualnie uzgodnione z
nauczycielem danego przedmiotu).
5. Dziennie uczeń może pisać jedną klasówkę.
6. Uczeń z tygodniowym wyprzedzeniem jest powiadamiany o klasówce.
7. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie kartkówki, dyktanda lub odpowiedzi ustne
sprawdzające wiedzę z 3 ostatnich tematów lekcyjnych.
8. Uczeń może zgłosić nauczycielowi przedmiotu 3 nieprzygotowania w ciągu jednego
semestru ( nie dotyczy to przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny
tygodniowo).
9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego, jeżeli w
poprzednim dniu brał udział w uroczystościach lub imprezach szkolnych i
pozaszkolnych, wymagających od niego zaangażowania w czasie pozalekcyjnym.
10. Uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej w danym dniu, jeśli został zapisany w
dzienniku pod wylosowanym „szczęśliwym numerem”.
11. Uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych.
12. Bierze udział w pozaszkolnych imprezach kulturalnych.
13. Bierze udział w zawodach sportowych.
14. Bierze udział w wycieczkach klasowych i szkolnych.
15. Bierze udział w konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą.
16. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
17. Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
Uprawnienia mogą ulec ograniczeniu, gdy:
1. Zachowuje się agresywnie wobec rówieśników lub pracowników szkoły.
2. Notorycznie opuszcza teren szkoły bez wiedzy nauczyciela ( w trakcie zajęć lub
przerwy).
3. Pali papierosy, pije alkohol lub stosuje inne środki odurzające lub uzależniające.
4. Świadomie niszczy mienie szkoły lub rzeczy osobiste innych osób.
5. Dopuszcza się kradzieży lub wymuszania pieniędzy.
6. Zastrasza rówieśników.
7. Łamie postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i obowiązujących regulaminach.
Uczeń może być pozbawiony uprawnień ( od punktu 10 do 17).
Kodeks Ucznia wprowadzony został uchwałą nr 10/2007 Rady Pedagogicznej w dniu 28
listopada 2007r. i pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
Uchwałą nr 11/2008 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2008r. wprowadza się zmiany w
Kodeksie Ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu.
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