KODEKS UCZNIA
II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W KALISZU

Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej.
2. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
z zachowaniem swego dobrego imienia, poszanowania godności własnej oraz własności
osobistej, a także dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
3. Sprawiedliwości i jawności w ocenianiu, znajomości kryteriów i zasad, jakie stosuje przy
ocenianiu każdy nauczyciel, a także uwzględniania możliwości psychofizycznych i potrzeb
edukacyjnych przy ocenianiu i zadawaniu pracy domowej.
4. Zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie
i pomoc w ich rozwiązaniu oraz uzyskiwać dodatkową pomoc w terminach uzgodnionych
z nauczycielem w przypadku trudności w nauce.
5. Korzystania z pomocy stypendialnej oraz form pomocy materialnej, jakimi dysponuje
szkoła(zgodnie z odrębnymi przepisami).
6. Swobodnego wyrażania własnych poglądów, ocen, opinii we wszystkich sprawach - o ile nie
narusza to praw i godności innych osób.
7. Informacji o terminie pracy klasowej, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
8. Wybierania władz samorządu uczniowskiego i kandydowania do nich.
9. Wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim i organizacjach
działających w szkole.
10. Inicjatywy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwój jego zainteresowań
i zdolności.
11. Organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, sportowej
i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.
12. Rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności.
13. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
14. Bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz korzystania z pomieszczeń szkolnych w czasie
wolnym od zajęć po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
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Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1.

Dbać o dobre imię i honor szkoły, godnie ją reprezentować, przyczyniać się do budowania jej
pozytywnego wizerunku oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.

2.

Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za
wyniki jej pracy i inne osiągnięcia.

3.

Przestrzegać zasad dobrego wychowania, używania zwrotów grzecznościowych - wobec
kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz gości szkoły.

4.

Szanować cudzą własność, godność, poglądy i przekonania oraz nietykalność osobistą
nauczycieli, uczniów, gości i innych pracowników szkoły.

5.

Ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój, a także dbać
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów.

6.

Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandar
szkoły, wizerunek patrona) i religijnych.

7.

Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne i przygotowywać się do nich,
przynosić na zajęcia podręczniki, zeszyty przedmiotowe i inne pomoce, zaś na zajęcia
wychowania fizycznego obowiązujący strój i obuwie sportowe, a także wykonywać starannie
i terminowo prace domowe.

8.

Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i e-papierosów, picia alkoholu, posiadania i zażywania
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

9.

Przestrzegać zakazu używania słów obraźliwych, wulgarnych i przekleństw oraz reagować
i przeciwstawiać się przemocy psychicznej i fizycznej.

10. Dbać o czystość i porządek na terenie szkoły.
11. Nosić obuwie zamienne i identyfikator.
12. Szanować mienie wspólne, dbać o sprzęt szkolny i używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz
pokrywać koszty wyrządzonych szkód.
13. Usprawiedliwić każdą nieobecność u wychowawcy klasy w terminie do 7 dni po powrocie do
szkoły - w formie pisemnej.
14. Przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z części zajęć edukacyjnych przed
opuszczeniem terenu szkoły.
15. Uzupełnić braki wynikające z nieobecności na zajęciach.
16. Dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny – nosić odpowiedni strój szkolny. Przez
odpowiedni strój szkolny rozumie się: ubranie w stonowanych barwach, zakrywające dekolt,
ramiona, brzuch oraz plecy. Zabrania się noszenia ubrań i akcesoriów oznaczonych hasłami
i symbolami powszechnie uznanymi za wulgarne, obraźliwe lub propagujące negatywne
wartości. Obowiązuje również noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych
i egzaminów.
17. Otaczać szacunkiem i opieką młodszych kolegów i służyć im pomocą.
18. Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji
łatwopalnych.
19. Przestrzegać zakazu używania w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i wychowawczoopiekuńczych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zakazu
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rejestrowania przebiegu zajęć oraz fotografowania innych osób bez ich zgody. Telefon lub
urządzenie muszą być wyłączone i przechowywane w plecaku lub torbie (za ich zgubienie lub
kradzież szkoła nie ponosi odpowiedzialności).
20. Wykazywać nienaganne zachowanie podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów do instytucji
kulturalnych oraz podczas innych wyjść z klasą poza obręb szkoły.

Uwagi dodatkowe:
1.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i wyróżniający się właściwą postawą, kulturą
osobistą, działalnością społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz za inne szczególne
osiągnięcia otrzymują nagrody i wyróżnienia, zgodnie z zapisami zawartymi w paragrafie
37, ust. II Statutu szkoły.

2.

Dodatkowe indywidualnie ustalone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły we współpracy
z rodzicami środki dyscyplinujące stosuje się przypadkach:
a. wszczynania i prowokowania innych do bójek oraz znęcania się nad innymi uczniami,
b. dokonania zuchwałych kradzieży na szkodę szkoły, uczniów i pracowników,
c. celowego i bezmyślnego niszczenia urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych będących na
wyposażeniu szkoły,
d. arogancji i nieposłuszeństwa wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
szkoły,
e. wywierania negatywnego wpływu na postawy i zachowania innych uczniów.

3.

Obowiązuje następująca gradacja środków dyscyplinujących:
a. upomnienie ustne z zapisem w dzienniku.
b. po trzech upomnieniach - praca na rzecz szkoły. Wyznacza wychowawca klasy.
c. spotkanie wychowawcy z rodzicami - wspólne ustalenie dodatkowych sankcji.
d. spotkanie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i rodzicami. Zastosowanie dodatkowych
sankcji.
e. kontrakt.

4.

Obowiązuje następująca gradacja kar:
a. Upomnienie wychowawcy
b. Upomnienie dyrektora szkoły
c. Zawieszenie w prawach ucznia
d. Skreślenie z listy uczniów

5.

Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów decyzją Administracyjną na
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z kryteriami zawartymi w paragrafie
37, ust. III, pkt.1 i 2. Statutu szkoły.

6.

Zasady rozstrzygania sporów, w których stroną są uczniowie na terenie szkoły:
a. w każdym rodzaju sporu obowiązuje zasada negocjacji opierająca się na wzajemnym
poszanowaniu partnera;
b. spory winny być rozstrzygane przy udziale zainteresowanych stron;
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c. uczeń ma prawo odwołania się do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
wychowawcy klasy i samorządu uczniowskiego;
d. odwołanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej musi być dokonane na piśmie;
e. podjęcie decyzji w sprawach spornych musi nastąpić w ciągu 7 dni;
f. organem podejmującym ostateczną decyzję w sprawach spornych jest Rada
Pedagogiczna;
g. wychowawca klasy w ciągu 2 dni powiadamia rodziców o zastosowanej wobec niego
karze.
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