
 

Kodeks Ucznia 
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi 

 

Podstawa prawna: 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi 

 

I. WSTĘP 

Kodeks  zawiera prawa i obowiązki ucznia,  jest zgodny ze Statutem  
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi. Zobowiązuje uczniów 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, nauczycieli i pracowników szkoły, których powinno 
łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa  
i 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. 

II. PRAWA UCZNIA 

Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

2) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia szkoły,  

3) dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych,  

4) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,  

5) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,  

6) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach, na przykład w sprawie 
promocji, klasyfikowania, kar porządkowych, świadczeń socjalnych,  

7) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,  

8) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

9) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce 
oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

11) bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 

12) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 
podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,  

14) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

15) poszanowania własnej godności,  

16) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

17) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,  

18) bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu  
do szkoły,  

19) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w 
życiu oddziału i szkoły,  

20) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,  

21) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego, między innymi czynne i bierne 
prawo wyborcze,  



22) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 
sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 
podstawowych praw uczniów,  

23) pomocy materialnej,  

24) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych, 

25) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym praw, dobra                    
i godności innych,  

26) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie na przykład w sytuacji konfliktu,  

27) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 
traktowania lub wyzysku,  

28) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

 

 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkolnych,  
a zwłaszcza: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,  

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, 
przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 
przybycia do sali, w której się one odbywają,  

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,  

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,  

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,  

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, odrabiać prace polecone przez 
nauczyciela do wykonania w domu. 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,  

6) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień zgodnie z § 88, 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,  

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,  

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,  

10) dbania o piękno mowy ojczystej,  

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,  

c) szanowania poglądów i przekonań innych,  

d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,  

e) zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  
w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu, czy życiu,  

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić 
alkoholu, nie używać e-papierosów itp., i nie zachęcania innych do ich stosowania, 

14) nieużywania narkotyków, ani innych środków odurzających i nie zachęcania innych do ich 
stosowania, 

15) zachowywania czystego i estetycznego wyglądu, w tym dbałości o estetykę ubioru i noszenie 
fryzury nieutrudniającej pracy zgodnie z § 77, 

16)  noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego, stroju galowego i obuwia zmiennego 
zgodnie z § 77, 



17) dbania o higienę osobistą,  

18) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za celowo  
i świadomie zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy 
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo 
koszty zakupu nowego mienia,  

19) przestrzegania zasad korzystania z szafek. Regulamin korzystania z szafek stanowi odrębny 
dokument.  

2. Właściwe zachowanie ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły:  

1) każdego spotkanego pracownika szkoły wita ukłonem i słowami: dzień dobry,  

2) ze spokojem i uwagą wysłuchuje słów dorosłego,  

3) własne uwagi zgłasza tonem spokojnym, piękną polszczyzną i w eleganckiej formie,  

4) w stosownych momentach używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję,  

5) wskazane jest aktywne uczestniczenie w rozmowie, wykazanie chęci zrozumienia sytuacji,  

6) niedopuszczalne jest w trakcie spotkania z osobą dorosłą:  

a) trzymanie rąk w kieszeni,  

b) żucie gumy,  

c) porozumiewanie się gestami i słowami z kolegami przechodzącymi obok,  

d) podnoszenie głosu,  

e) okazywanie agresji i lekceważenia.  

7) udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie się 
w ich trakcie:  

a) uczeń przestrzega wszystkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez nauczyciela 
przedmiotu,  

b) uczeń przygotowuje się systematycznie do każdego zajęcia edukacyjnego, odrabia zadane 
prace domowe, przynosi niezbędne materiały i przybory,  

c) uczeń wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela w trakcie zajęć edukacyjnych,  

d) uczeń prezentuje zachowania pozytywnie oddziałujące na atmosferę pracy w czasie zajęć  
i kulturę osobistą zgodną z normami zachowania i poszanowania ustalonymi w szkole.  

3. Uczniowi nie wolno:  

8) wnosić na teren szkoły oraz palić papierosów i e-papierosów na terenie szkoły i poza nim, 

9) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o 
podobnym działaniu,  

10) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o podobnym 
działaniu,  

11) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,  

12) przebywać w salach lekcyjnych podczas przerw. 

13) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,  

14) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,  

15) zapraszać obcych osób do szkoły. 

4. W szkole obowiązuje zakaz wnoszenia cennych rzeczy, w szczególności biżuterii, wartościowych 
zegarków oraz telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, drogiej odzieży i butów.  

5. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 
dyrektora szkoły.  

6. Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, w tym 
dyktafonów, mp3, aparatów fotograficznych, kamer itp. w trakcie trwania zajęć lekcyjnych oraz 
opiekuńczo – wychowawczych.  

 

 

 



 

IV. NAGRODY I KARY 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  

1) rzetelną naukę,  

2) aktywny udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

3) wzorową postawę, 

4) wybitne osiągnięcia,  

5) dzielność i odwagę.  

2. Rodzaj nagród oraz sposób ich przyznawania określa Statut szkoły. 

3. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu szkoły i Kodeksu Ucznia. 

4. Rodzaj kar i sposób ich przyznawania oraz prawo do odwołania się od kar określa Statut szkoły. 

 

V. STRÓJ UCZNIOWSKI 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o czysty wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju:  

1) przykrywającego brzuch i biodra,  

2) bez dużych dekoltów,  

3) w stonowanych barwach,  

4) nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.  

2. Wygląd ucznia nie może świadczyć o przynależności do jakiejkolwiek subkultury.  

3. Uczeń ma obowiązek nosić galowy strój w czasie:  

1) uroczystości szkolnych wynikających z harmonogramu pracy szkoły,  

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji szkoły,  

3) próbnych i właściwych egzaminów zewnętrznych ósmoklasisty oraz konkursów, olimpiad,  

4) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca oddziału, dyrekcja 
szkoły lub rada pedagogiczna.  

4. Przez strój galowy należy rozumieć:  

1) dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica bądź spodnie i biała bluzka, ewentualnie 
sukienka  
w stonowanych kolorach, pantofle,  

2) chłopcy – ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka lub sweter, garnitur 
w stonowanych kolorach, półbuty.  

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy, czyli biała koszulka, 
ciemne spodenki, ewentualnie dres, obuwie sportowe z jasnymi podeszwami.  

6. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne, sportowe z podeszwami 
niepozostawiającymi śladów.  

7. W budynku szkolnym, na zajęciach na hali sportowej i basenie MOSiR zabrania się noszenia 
nakryć głowy - z wyjątkiem basenu, gdzie obowiązuje czepek pływacki - oraz ozdób zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu, w szczególności:  

1) noszenia biżuterii – pierścionków, ozdobnych korali, łańcuszków, długich kolczyków,  

2) przynoszenia do szkoły szalików klubowych,  

3) nakrywania głowy kapturem, noszenia wiatrówek, kurtek oraz czapek i innego rodzaju nakryć 
głowy, a także okularów przeciwsłonecznych w czasie pobytu w szkole.  

8. Zabrania się farbowania włosów, malowania paznokci, a także stosowania makijażu.  

 

Rumia, dnia 03.09.2018r. 

 
 


