Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 13 /2019/ 2020/ 30.09.2019 r.
KODEKS UCZNIA
Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła
Białego w Bieruniu. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery
w Szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych
wymagań na miarę własnych możliwości i skłaniania do realizowania ambitnych celów w
każdej dziedzinie życia.
Kodeks określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć
zrozumienie, życzliwość, szacunek. Tworzy warunki do samorządności, partnerstwa
i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły, tym samym
przygotowuje ich do dorosłego życia obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązkiem
Szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację
postanowień Kodeksu.
Rozdział I
Prawa, przywileje i obowiązki ucznia
1.

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu obowiązują prawa i obowiązki wymienione
w Statucie Szkoły w § 68 i § 70.

2.

Uczniowie Szkoły mogą być objęci przywilejem Szczęśliwego Numerka lub Bonu za 100%
frekwencję.

3.

Z przywileju Szczęśliwego Numerka mogą korzystać uczniowie klas I-VI wg zasad:
1) Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego
odpowiada wylosowanej liczbie;
2) w puli do losowania najwyższą liczbę stanowi ostatni numer z dziennika najliczniejszej
klasy w Szkole w danym roku szkolnym;
3) w danym dniu wylosowany jest jeden numer, który automatycznie wraca z powrotem
do puli, do losowania;
4) Szczęśliwy Numerek jest losowany przez system dziennika elektronicznego; od wyniku
losowania nie ma odwołania;
5) Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją
śródroczną i końcoworoczną;
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6) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub osoba przez niego wskazana umieszcza
wylosowany numer w ogólnodostępnym miejscu (gazetka Samorządu Uczniowskiego)
przed pierwszą lekcją w dniu, w którym dany numer obowiązuje;
7) z przywileju Szczęśliwego Numerka można skorzystać w przypadku:
a) niezapowiedzianych kartkówek,
b) odpowiedzi ustnych z trzech ostatnich lekcji,
c) nieodrobienia zadania domowego.
8) Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z:
a) zaplanowanych sprawdzianów,
b) zaplanowanych kartkówek,
c) zaplanowanego pytania,
d) bieżącej

pracy

na

lekcji

oraz

konieczności

posiadania

ustalonych,

w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy
ucznia na lekcji (zeszyty, książki, itp.),
e) wykonywania zadań domowych na następny dzień.
9) Nauczyciel ma prawo w kolejnych dniach zapytać ucznia z materiału lub z zadania
domowego, z którego uczeń nie odpowiadał z powodu korzystania z przywileju.
10) Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązków zawartych w § 70 Statutu Szkoły.
11) utrata przywileju Szczęśliwego Numerka:
a) nauczyciel, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zawiesić udział ucznia
w przywileju Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach, ze względu
na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji),
b) jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się
w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie,
c) przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora
Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.
12) Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka;
13) przywilej Szczęśliwego Numerka nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
4.

Z

przywileju

Bonu

za

100%

frekwencję

mogą

korzystać

uczniowie

klas

VI(uczęszczających do budynku przy ul. Warszawskiej) VII i VIII, wg zasad:
1) uczniowie klas VI (uczęszczających do budynku przy ul. Warszawskiej) VII i VIII w
nagrodę za 100% frekwencję otrzymują BON,
2) frekwencja jest liczona od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca,

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 13 /2019/ 2020/ 30.09.2019 r.
3) uczeń otrzymuje BON do realizacji w miesiącu następnym po miesiącu,
w którym była liczona frekwencja,
4) BON jest imienny i może z niego skorzystać tylko osoba, która uzyskała 100%
frekwencji,
5) BON zwalnia z przygotowania do lekcji w jednym, dowolnie wybranym przez ucznia
dniu, w miesiącu następnym po miesiącu, w którym uczeń uzyskał 100% frekwencji,
6) uczeń dokonując wyboru dnia, w którym ma prawo do nieprzygotowania, samodzielnie
dokonuje

wpisu

daty

na

BONIE

i

okazuje

BON

nauczycielom

na wszystkich lekcjach w tym dniu,
7) uczeń jest zobowiązany do oddania BONU nauczycielowi na ostatniej lekcji w dniu,
w którym skorzystał z BONU, pod rygorem wykluczenia z korzystania z przywileju,
8) ważny i respektowany jest BON tylko z czytelnie wypisaną datą (dwucyfrowo wpisany
dzień, słownie miesiąc),
9) BON zwalnia z przygotowania do zajęć tylko w przypadku niezapowiedzianych form
pisemnych, odpowiedzi ustnej, zadania domowego,
10) w przypadku zapowiedzianych form pracy, których termin jest dłuższy niż następna
lekcja, BON nie zwalnia z nieprzygotowania,
11) BON nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów,
12) każda praca, z której uczeń został zwolniony poprzez wykorzystanie BONU, musi być
uzupełniona w określonym przez nauczyciela terminie,
13) wykorzystanie BONU na lekcji nie zwalnia ucznia z bieżącej pracy na lekcji
i zachowania zgodnie z przyjętymi zasadami norm społecznych,
14) nauczyciel-wychowawca przekazuje uczniowi BON w następnym dniu roboczym
po zgłoszeniu się ucznia celem uzyskania przywileju, po uprzednim sprawdzeniu, czy
frekwencję za miesiąc poprzedni jest 100%.
Rozdział II
Zasady etycznego postępowania uczniów
1. Uczeń:
1) dba o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzy jej autorytet;
2) przestrzega zasad współżycia społecznego, przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu
i brutalności;
3) zachowuje tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
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4) przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Szkoły;
5) odnosi się z szacunkiem i kulturą do drugiego człowieka;
6) przestrzega kultury słowa;
7) okazuje wrażliwość na krzywdę innych i służy pomocą;
8) cechuje się schludnym wyglądem dostosowanym do wymogów Szkoły;
9) dba o bezpieczeństwo;
10) nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
11) szanuje mienie szkolne;
12) nie przywłaszcza sobie cudzych własności;
13) rozumie potrzebę obowiązku systematycznego uczęszczania do Szkoły;
14) dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
15) przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
16) godnie reprezentuje swoją Szkołę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz
zawodach sportowych;
17) szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych a także godność i wolność
drugiego człowieka.
Rozdział III
Zasady zachowania się uczniów w czasie przerw
1.

Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących.

2.

Uczniom nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach,
korytarzach i siadać na parapetach okiennych.

3.

Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają
ich zajęcia.

4.

Teczki uczniów winny być ustawione przy ścianie, by nie zakłócały bezpiecznej
komunikacji

5.

Uczniowie idący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu
na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.

6.

Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salami lekcyjnymi.

7.

Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno
przebywać w salach lekcyjnych.
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Zabronione są zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia

8.

własnego lub innych.
9.

Nie wolno wychodzić samodzielnie poza teren budynku.

10.

Na boisku szkolnym, w czasie przerw, można przebywać jeżeli na boisku znajduje się
nauczyciel dyżurujący.

11.

W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.

12.

Opakowania po zakupach w sklepiku należy wyrzucać do koszy.

13.

W toaletach powinno się załatwiać tylko sprawy związane z higieną i potrzebami
fizjologicznymi.
Rozdział IV
Strój szkolny

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego
w

stonowanym

kolorze.

Strój

nie

powinien

zwracać

szczególnej

uwagi

i wzbudzać kontrowersji.
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz egzaminów ucznia obowiązuje
strój galowy:
1) dziewczęta: granatowa lub czarna spódnica ( mogą być spodnie), biała bluzka.
2) chłopcy: granatowe lub czarne spodnie, biała koszula.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy zgodny
z kontraktem przedmiotowym.
4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe z bezpieczną
podeszwą.
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu.
6. Zabrania się noszenia szalików chust, tatuaży i innych emblematów symbolizujących
przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej oraz napisów niestosownych, propagujących
nietolerancję, środki odurzające, przemoc, itp. Niedozwolone są makijaż i farbowane włosy.
7. Dziewczęta powinny nosić spodnie lub spódniczki o długości nie krótszej niż do połowy uda,
bluzki bez dekoltów z zakrytymi ramionami i brzuchem.
8. Noszona przez dziewczęta biżuteria powinna być dyskretna, nie zagrażająca zdrowiu.
9. Dopuszcza się noszenie przez dziewczęta kolczyków tylko w dolnej części ucha.
10. Paznokcie mają być krótkie, czyste i niepomalowane, zabrania się tipsów.
11. Chłopcy powinni nosić spodnie lub spodenki o długości nie krótszej niż do połowy uda.
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12. Ubrania noszone przez chłopców powinny zakrywać ramiona.
13. Chłopcom nie wolno nosić kolczyków, ani ekstrawaganckiej biżuterii.
Rozdział V
Zasady korzystania w Szkole z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych/ mobilnych
1. Uczniowie przynosząc do Szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny/mobilny czynią to na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu,
przynoszonego przez uczniów.
3. Podczas pobytu w Szkole i w czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów
komórkowych i innych sprzętów elektronicznych/mobilnych (powinny być wyłączone
i schowane).
4.

Korzystanie z telefonu komórkowego w celach edukacyjnych jest możliwe jedynie
za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5. W przypadku niezbędnego skontaktowania się z rodzicami/opiekunami/krewnymi
dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego, po uprzednim otrzymaniu
zgody nauczyciela.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby
nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna
jest zgoda nauczyciela.
7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych
sprzętów elektronicznych/mobilnych na terenie szkoły powoduje, że:
a) nauczyciel odnotowuje ten fakt w „Klasowym zeszycie uwag” lub w dzienniku
elektronicznym,
b) telefon lub inny sprzęt elektroniczny/mobilny ucznia zostaje przekazany do
„depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły,
c) odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia,
d) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni
o konsekwencjach.
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