Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym
i kolegom. Określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie życzliwość i szacunek.
Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa, ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie
szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia.
Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień
Kodeksu.
Wypracowane prawa i obowiązki dotyczą następujących spraw:
• Lekcja
• Zeszyt przedmiotowy
• Dyżurny
• Wygląd ucznia
• Zachowanie na terenie szkoły
• Zdrowie i bezpieczeństwo
• Uczniowskie i szkolne tradycje

SPRAWA: LEKCJA (główna forma procesu nauczania i wychowania)
PRAWA
OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma prawo do znajomości celu lekcji, zadań lekcyjnych i
jasnego, zrozumiałego przekazu informacji.
2. Uczeń ma prawo do zadawania pytań nauczycielowi w
przypadku natrafienia na trudności (lub niejasności).
3. Uczeń ma prawo do opuszczenia klasy w czasie lekcji tylko za
pozwoleniem nauczyciela.
4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny dopuszczającej tylko za
zgodą nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (ilość
nieprzygotowań w semestrze ustala nauczyciel przedmiotu).
6. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, jeżeli jego
nieobecność w szkole trwała, co najmniej 3 dni. Nauczyciel
zobowiązany jest respektować to prawo oraz ustalić termin
uzupełnienia braków, którego uczeń musi przestrzegać.

1. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad ustalonych przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów i dbać o porządek w
czasie lekcji.
3. Uczeń ma obowiązek:
a. nie spóźniać się na lekcje,
b. być przygotowanym do lekcji (wiadomości, prace
domowe),
c. nie opuszczać lekcji bez usprawiedliwienia,
d. zachowywać się kulturalnie w stosunku do nauczycieli,
koleżanek i kolegów (nie przeszkadzać, nie przerywać
innym, nie komentować cudzych wypowiedzi, nie
chodzić po
klasie,
nie
używać
telefonów
komórkowych, dyktafonów, aparatów fotograficznych,
nie dyskutować z nauczycielem na tematy niezwiązane
z lekcją).

SPRAWA: ZESZYT PRZEDMIOTOWY (służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, ćwiczeń i zadań z pracy domowej,
jest narzędziem służącym kształtowaniu umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisma).
PRAWA
OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma prawo do uzyskania od nauczyciela wskazówek
dotyczących prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nauczycielowi, że ma
nieuzupełniony zeszyt, jeżeli jego nieobecność w szkole trwała,
co najmniej 3 dni. Czas na uzupełnienie ustala nauczyciel,
a uczeń jest zobowiązany terminem.
3. Uczeń ma prawo dowolnie zaprojektować stronę tytułową
swojego zeszytu. Jeżeli strona tytułowa nie narusza granic
dobrego smaku i nie znajdują się na niej treści sprzeczne
z normami życia społecznego, strona taka nie może być
oceniona negatywnie.

1. Uczeń ma obowiązek stosować się do ustaleń nauczyciela
dotyczących
prowadzenia
zeszytu
przedmiotowego
(numerowanie, podkreślanie tematów, inne).
2. Zeszyt powinien być prowadzony starannie, systematycznie
i estetycznie.
3. Uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu na każdej lekcji.
4. Uczeń, który jest nieobecny w szkole, ma obowiązek uzupełnić
zeszyt (ćwiczenia) w terminie ustalonym przez nauczyciela.

SPRAWA: DYŻURNI (Dyżurnego wyznacza wychowawca klasy. Dyżurny pełni swą funkcję przez tydzień).
PRAWA
OBOWIĄZKI
1. Dyżurny ma prawo spędzać przerwę w sali, w której po tej
przerwie będą odbywać się zajęcia jego klasy.
2. Dyżurny ma prawo bez pytania o pozwolenia nauczyciela, (aby
nie zaburzać toku lekcji) wyjść z sali w celu wymiany wody,
uzupełnienia kredy i innych czynności porządkowych
(koniecznych do prawidłowego przebiegu zajęć).
3. Dyżurny ma prawo kulturalnie zwrócić uwagę uczniom
zachowującym się nieodpowiednio na terenie szkoły (np.
śmiecącym, wychylającym się przez okno), jeżeli jego działanie
spotka się z drwiną może zgłosić to nauczycielowi
dyżurującemu na korytarzu.

1. W sali, w której będzie dyżurował podczas przerwy, dyżurny
ma obowiązek:
a. doprowadzić tablicę do porządku,
b. sprzątnąć śmieci z podłogi i ławek,
c. wywietrzyć salę (jeżeli jest taka potrzeba),
d. podlać kwiaty, (jeżeli tego wymagają).
2. Zarówno dyżurny, jak i cała klasa ma obowiązek dbania
o swoją salę (ład, czystość ławek i podłóg, dekoracje).
3. Dyżurny ma obowiązek doprowadzenia do porządku tablicy
w czasie lekcji, (jeżeli tego wymaga), swoimi czynnościami nie
przeszkadzając jednak w prowadzeniu lekcji.
4. Dyżurny ma obowiązek uprzątnięcia np. papierów, opakowań
papierowych, szklanych czy plastikowych na korytarzu
w obrębie sali, w której będzie odbywała się lekcja.

SPRAWA: WYGLĄD UCZNIA
PRAWA
1. Uczeń ma prawo do noszenia na terenie szkoły tenisówek,
trampek i obuwia sportowego do kostki na jasnej, nierysującej
podłóg podeszwie.
2. Uczeń ma prawo do schludnego wyglądu:
a. może nosić ozdoby typu: pierścionki, spinki, wisiorki,
krótkie kolczyki,
b. może używać bezbarwnego błyszczyku do ust
i bezbarwnego lakieru do paznokci.

OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły
2. Uczeń ma obowiązek wyglądać schludnie na terenie szkoły:
a. strój szkolny nie powinien przekraczać granic
przyzwoitości (np. nie odkrywamy pępka, nie nosimy
bluzeczek na ramiączkach),
b. krótkie kolczyki można nosić tylko w uszach,
3. Ucznia obowiązuje strój szkolny (pkt 2), zaś na apelach
i uroczystościach strój galowy (biała bluzka, koszula i ciemne
spodnie lub spódnica).
4. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za szkody swoje i innych
(np. uszczerbek na zdrowiu), wynikłe z noszenia ozdób.
5. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy przyniesione
do szkoły (odzież, obuwie, sprzęt multimedialny
i elektroniczny).
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub
zniszczone.

SPRAWA: ZACHOWANIE NA TERENIE SZKOŁY
PRAWA
1. Uczeń ma prawo do wyrażania swoich opinii (do wolności
słowa) bez narażania się na krytykę nauczyciela, (jeżeli te
opinie są zgodne z normami etyczno - moralnymi).
2. Uczeń ma prawo do wysłuchania opinii, poglądów innych niż
jego oraz przywilej kulturalnej, rzeczowej dyskusji dotyczącej
odmiennych stanowisk.
3. Uczeń ma prawo do przynoszenia do szkoły rzeczy
niezwiązanych z tokiem nauczania, które jednakże nie mogą
stanowić zagrożenia dla innych i nie utrudniają prowadzenia
lekcji.

Uczeń przynosi do szkoły wartościowe rzeczy na własną
odpowiedzialność.

OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na lekcje.
2. Po zakończeniu lekcji uczeń ma obowiązek zostawić klasę
w porządku (starta tablica, poustawiane stoły i krzesła, itp.).
3. Uczniowi zabrania się:
a. stosowania przemocy fizycznej, emocjonalnej i innej,
np.: bicia, plucia, popychania, cyberprzemocy ,
b. przywłaszczania cudzego mienia, niszczenia szkolnej
i cudzej własności,
c. obrażania, przezywania kolegów, wyśmiewania
d. gnębienia (nękania) kolegów,
e. śmiecenia,
f. niekulturalnego załatwiania potrzeb fizjologicznych,
g. niekulturalnego (wulgarnego) odzywania się do
kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły.
4. Uczeń nie może siedzieć na parapetach (do tego służą
ławeczki) oraz na klatkach schodowych.
5. Uczniowie powinni na przerwach zachowywać się tak, żeby nie
utrudniać przejścia innym osobom i zagrażać bezpieczeństwu
innych osób.

SPRAWA: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
PRAWA
OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma prawo do przebywania w pomieszczeniach
bezpiecznych.
2. Uczeń ma prawo do korzystania z usług medycznych na terenie
szkoły.
3. Uczeń ma prawo do opieki nauczyciela nad jego zdrowiem.
4. Uczeń ma prawo do korzystania z toalety w czasie lekcji (za
zgodą nauczyciela).
5. Uczeń ma prawo do korzystania w toaletach z podstawowych
środków higienicznych (mydło, papier toaletowy).
6. Uczeń ma prawo do zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego
(nie ćwiczenia) w przypadku problemów zdrowotnych, bólu,
za okazaniem zwolnienia od rodziców przed lekcją.

1. Uczeń nie powinien:
a. swoim zachowaniem powodować zagrożenia zdrowia i
życia innych osób przebywających w budynku
szkolnym,
b. przynosić niebezpiecznych przedmiotów (przedmioty
ostre, substancje chemiczne, rurki do strzelania,
lasery itp.),
c. biegać, jeździć na deskorolce, rolkach itp., kopać piłek
i innych przedmiotów po korytarzu i schodach,
d. wychylać się przez okno, a tym bardziej wyrzucać przez
nie przedmiotów i pluć,
e. stosować wobec innych przemocy (bicia, wyzwisk,
znęcania się, przywłaszczania mienia i in.).
2. Uczeń ma obowiązek ponieść odpowiedzialność za wyrządzone
szkody (naprawić zniszczoną rzecz, ew. zapłacić za nią i
przeprosić).
3. Uczeń ma obowiązek zgłosić pracownikom szkoły wszystkie
zauważone usterki sprzętu szkolnego i wyposażenia budynku,
mogące spowodować uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie
życia.
4. Uczeń ma obowiązek dbać o znajdujące się w toaletach środki
czystości.
5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu palenia tytoniu, epapierosów, picia alkoholu i używania innych substancji
uzależniających, a także przynoszenia ich do szkoły
i proponowania innym.
6. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt multimedialny
i elektroniczny przyniesiony do szkoły.

SPRAWA: UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE
PRAWA
1. Uczeń ma prawo do obchodzenia imprez klasowych
i szkolnych.
2. Uczeń ma prawo do tradycji typu „szczęśliwy numerek”,
„13 dzień miesiąca”, jeżeli spełnione zostaną wymagane
warunki.

OBOWIĄZKI
1. Uczeń ma obowiązek w trakcie
trwania uroczystości
klasowych i szkolnych zachowywać się kulturalnie (zachowanie
w czasie hymnu, ustawianie się w wyznaczonym miejscu
i opuszczanie sali po uroczystości), okazać szacunek gościom,
symbolom państwowym i innym
2. Ucznia w czasie apeli i uroczystości szkolnych obowiązuje strój
galowy.

Wyróżnienia i nagrody dla uczniów
WYRÓŻNIENIA - NAGRODY
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać
wyróżnienia i nagrody zgodnie z § 42 i 44 Statutu Zespołu Szkół
Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku.
2. Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowuje się na świadectwie
szkolnym zgodnie z odpowiednimi przepisami.

KARY

1. Za nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia, za lekceważenie nauki
i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie
porządku szkolnego, uczeń może być ukarany zgodnie z § 43
i 44 Statutu Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku
w Białymstoku.
2. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia
kary, jeśli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela, Samorządu
Uczniowskiego lub Rady Klasowej Rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Kodeksu określającego prawa i powinności każdego ucznia obowiązują w całej społeczności szkolnej.
Kodeks Ucznia wypracowany został przez uczniów (przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentantów klas)
i nauczycieli.
Rada Pedagogiczna zaakceptowała postanowienia Kodeksu.
Zmiany postanowień Kodeksu dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Zmiany zostały zatwierdzone 29 października 2014 r.

