ZAŁĄCZNIK 5
do STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109
__________________________________________________________________________

KODEKS UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109
im. Batalionów Chłopskich

Kodeks zawiera prawa i obowiązki uczniów 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 przez uczniów
współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną
realizację postanowień Kodeksu.

ARTYKUŁ 1
Prawa i obowiązki ucznia
Uczeń ma prawo do:
§1. Przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości szkoły.
§2. Jawnego wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania, jak też życia
szkoły.
§3. Przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
§4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich.
§5. Inicjatywy społecznej i obywatelskiej.
§6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w konkursach,
przeglądach, zawodach i innych imprezach za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.
§7. Odpoczynku:
1. W czasie przerw międzylekcyjnych w pełnym ich wymiarze.
2. W czasie przerw świątecznych i ferii, dni wolnych od nauki.
3. Na dni wolne od zajęć nie zadaje się dodatkowych prac domowych chyba, że
klasa i nauczyciel zawrą umowę stanowiącą inaczej.
§8. Uzupełnienia-w ciągu 3 dni- zaległości, spowodowanych dłuższą nieobecnością.
§9. Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§10. Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny, swego stanu wiedzy i umiejętności.
1. Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje wyłącznie za
wiadomości i umiejętności.
2. Zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.
§11. Powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów wiadomości .
1.W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy.
§12. Uzyskania informacji o wyniku sprawdzianu wiadomości w ciągu dwóch tygodni od
jego napisania.
1. Następny sprawdzian wiadomości można przeprowadzić wówczas, gdy znane są
wyniki poprzedniego.
§13. Pomocy ze strony kolegów, dodatkowej pomocy nauczyciela - zwłaszcza wtedy,
gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.
§14. Powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy lub
umiejętności .

Uczeń ma obowiązek:
§15. Godnego i kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji w szkole i poza nią;
dbania o piękno mowy ojczystej.
§16. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad
poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania
się do zajęć szkolnych.
§17. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
1. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor
tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
2. Okazywania szacunku kolegom, nauczycielom oraz innym pracownikom
szkoły.
3. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
4. Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka.
5. Zachowania w tajemnicy powierzonych spraw, chyba, że szkodziłoby to
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.
6. Naprawienia przez siebie wyrządzonej szkody.
7. Przeciwstawienia się objawom brutalności i wulgarności.
§18. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
Uczeń - nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych
środków odurzających. Jest schludny i czysty.
§19. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
§20. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego
lub szkolnego. Sprawy sporne rozstrzyga się na zasadach określonych w Statucie
Szkoły.

ARTYKUŁ 2
Nagrody i kary
§21. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
§22. Warunki zdobycia i przyznania nagród, wymierzania kar określają regulaminy.
§23. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
1. Rzetelną naukę i pracę społeczną.
2. Wzorową postawę.
3. Wybitne osiągnięcia.
4. Dzielność i odwagę.
§24.Uczeń może być wyróżniony:
1. Pochwałą udzieloną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
2. Listem Gratulacyjnym Dla Rodziców.
3. Dyplomem, nagrodą rzeczową za wyniki w nauce i zachowaniu.
4. Nagrodą Patrona Szkoły.
5. Nagrodą Dyrektora Szkoły.
6. Nagrodą Rady Pedagogicznej.
7. Innymi.
§25. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia
przyznawane przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje
według odrębnych zasad.

§26. Uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza Kodeks
Ucznia, zasady i normy współżycia może być ukarany:
1. Wpisem (uwagą) w zeszycie klasowym (uwag i spostrzeżeń) lub innym
przeznaczonym przez wychowawcę miejscu po uprzednim dwukrotnym ustnym
upomnieniu ucznia. W przypadku zdarzeń związanych z agresją słowną lub fizyczną,
niszczeniem sprzętu, lekceważeniem nauczyciela wpis następuje bez wcześniejszego
dwukrotnego upomnienia.
2. Upomnieniem wychowawcy klasy.
3. Upomnieniem dyrektora szkoły.
4. Naganą udzieloną przez dyrektora.
5. Przeniesieniem dyscyplinarnym do równoległej klasy w tej szkole.
6. Skreśleniem z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły
(Na zasadach określonych odrębnymi przepisami)
§27. Uczeń ma prawo odwołać się od kary do Dyrektora Szkoły, Kuratora
Oświaty na zasadach określonych przepisami.
§28. Wykonanie kary, może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół
roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego,
Komitetu Rodzicielskiego, rady pedagogicznej lub innych organizacji.

ARTYKUŁ 3
Postanowienia końcowe
§29. Samorząd Uczniowski, Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna czuwają nad
przestrzeganiem postanowień kodeksu.
§30. Dyrekcja Szkoły, Komitet Rodzicielski, Samorząd Uczniowski i inne organizacje
działające w szkole otaczają opieką uczniów występujących w obronie praw
uczniowskich.
§31. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania
innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń może zwrócić
się do władz oświatowych lub innych instytucji i organizacji.
§32. Dyrektor Szkoły wspólnie z Samorządem Szkolnym organizuje co najmniej raz
w semestrze spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń
dotyczących życia szkoły, osiągnięć minionego półrocza.
Samorząd szkolny może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

