
 

 

 

 

 

 

 

 

KODEKS SZKÓŁ 

 

GRUPY EDUKACYJNEJ MENEDŻER 

 

w Toruniu 
 

 

 

 
Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM 

 

 
Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe GEM 

z Klasami Gimnazjalnymi. 

 

 

 

 

 
Dokument ten stanowi zbiór praw regulujących problemy zaistniałe między szkolnymi 

społecznościami. 

 
Zawiera prawa i obowiązki uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

równocześnie w danej sprawie. 

 
Stanowi wewnętrzną i demokratycznie uzgodnioną platformę porozumienia.  



 

 

 

Postanowienia ogólne 

 
W Grupie Edukacyjnej Menedżer funkcjonują dwie szkoły: 

 Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa GEM obejmująca 8 letni cykl 

nauczania, oraz 3 letnie Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe GEM, 

do którego  w myśl art.129 ust.3 pkt.3  przepisów wprowadzających Ustawę – 

Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r zostały włączone klasy 

dotychczasowego Społecznego Gimnazjum Językowego.  

W obu szkołach głównym celem jest stworzenie warunków kształcenia  

 i wychowania, według najnowszych wzorców panujących w obecnym systemie 

społeczno-ekonomicznym.  

W oparciu o uniwersalne zasady etyki i system wartości ogólnoludzkich 

szkoła chce rozwijać w dzieciach poczucie odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  

i świata. Poprzez realne i świadome realizowanie zadań stawianych w programie 

wychowawczym chcemy wspomagać rozwój intelektualny dzieci – korelować 

ich twórcze działania w rozwoju osobowości, uczyć twórczej samoakceptacji i 

poszanowania innych ludzi, przygotować dzieci 

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Zasadniczą 

zmianą w procesie kształcenia i wychowania jest zastąpienie tzw. strategii 

wymuszania strategią pobudzania i inspirowania co pozwoli na wyeliminowanie 

w znacznej mierze oddziaływań stresujących oraz zastąpienie bierno 

przystosowawczych postaw uczniowskich postawami twórczymi  

i poszukującymi. Program wychowawczy szkoły wspomaga kodeks stanowiący 

zbiór praw regulujących problemy zaistniałe między szkolnymi 

społecznościami. Zawiera on prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, 

rodziców oraz władz szkoły. Równocześnie w danej sprawie stanowi 

wewnętrzną i demokratycznie uzgodnioną platformę porozumienia. 

 



 

 

 

Zadania wychowawcy  

 

 

1. Opracowanie i realizowanie programu wychowawczego. 

2. Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia 

oraz przygotowanie go do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

3. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wszystkich 

uczniów. 

4. Niesienie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w zespole uczniów. 

5. Otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka. 

6. Współpracuje z rodzicami i innymi nauczycielami w celu 

koordynowania działań wychowawczych wobec uczniów. 

7. Pełni rolę rzecznika spraw uczniowskich. 

8. Diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów 

9. Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków. 

10. Organizuje spotkania pozalekcyjne ukazujące różne możliwości 

spędzania wolnego czasu. 

11. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadania nauczycieli  

 

 

1. Wszyscy nauczyciele przestrzegają praw jakie wynikają z programu 

wychowawczego szkoły. 

2. Do swoich przedmiotów nauczyciele wprowadzają elementy programu 

wychowawczego szkoły. 

3. Każdy nauczyciel spędza przerwę po swojej lekcji z uczniami 

czuwając nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów. 

4. Punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia oraz rzetelnie odnotowuje  

obecności uczniów w dzienniku na każdej swojej lekcji. 

5. Systematycznie kontroluje prace uczniów w tym domowe ilościowo i 

jakościowo. 

6. Współdziała z wychowawcami i dyrekcją szkoły w zakresie działań 

dydaktycznych i wychowawczych. 

7. Przekazuje (na początku roku szkolnego) wymagania programowe na 

poszczególne oceny ze swojego przedmiotu oraz przypomina zasady 

według których organizuje cykl dydaktyczny swojego przedmiotu. 

8. Wypełniania zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas wycieczek 

szkolnych i wyjść grupowych poza teren szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadania dyrektora i pracowników administracyjnych 

szkoły 

 

1. Zadaniem każdego pracownika szkoły jest czuwanie nad prawidłowym 

stylem spędzania przerw i czasu  w szkole przez wszystkich uczniów. 

2. Każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole. 

3. Dyrektor szkoły organizuje opiekę nad uczniami stwarzając im 

warunki dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. 

4. Czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących praw przez wszystkich 

członków społeczności szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadania rodziców 

 

 

1. Rodzice posiadają pierwotne i najważniejsze prawa i obowiązki 

wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. 

 Szkoła wspiera rodziców i opiekunów w dziedzinie wychowania. 

2. Rodzice uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami  

w wyznaczonych terminach. 

3. Rodzice zawiadamiają szkołę o nieobecnościach swojego dziecka oraz 

usprawiedliwiają jego nieobecności w formie pisemnej ( zgodnie z 

ustaleniami). 

4. Zwalnianie z lekcji jest możliwe na podstawie pisemnej prośby rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Człowiek – członek szkolnych społeczności. 

Każdy członek wszystkich szkolnych społeczności – jako człowiek – bez względu na wiek i 

funkcję w Szkole  ma prawo do: 

- poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze 

strony wszystkich pozostałych osób 

- rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy 

przez przełożonych. 

 

Każdy członek szkolnych społeczności ma obowiązek: 

- poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

- przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

- jeśli ma przyznaną opiekę  nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych sobie osób i 

o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania 

i osiągnięć. 

 

Nikt nie ma prawa do: 

Wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji czy zbiorowości (większości) lub siły fizycznej 

czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi 

być udowodniona. 

Każdy członek szkolnych społeczności odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, 

kwalifikacji za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I  LEKCJA 

Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania, jest czasem i formą realizacji 

podstawowego i obowiązkowego programu Szkoły. 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- znajomości  tematu i celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego dla 

nich przekazu treści lekcji, 

- zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji, 

- uczeń przy krótkich odpowiedziach może siedzieć, 

- w przypadku długiej nieobecności uczeń ma prawo do nadrobienie zaległości w ciągu 3 dni. 

Mają obowiązek: 

- brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,  

- uzupełniać braki wynikające z absencji. 

 

NAUCZYCIELE  

Mają prawo do : 

- wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej, 

 

Mają obowiązek: 

- umieszczenia na tablicy tematu i celu lekcji, oraz głównych punktów treści programowych, 

- wymagania aktywnego uczestnictwa uczniów w lekcjach, 

- poinformować ucznia o otrzymanej ocenie, 

- dobrania metody prowadzenia lekcji tak aby zainteresować wszystkich uczniów 

 

Ponoszą odpowiedzialność za: 

- przygotowanie niezbędnych środków dydaktycznych wywołujących aktywność poznawczą 

lub ruchową uczniów oraz za bezpieczne ich używanie. 

 

WŁADZE SZKOŁY 

Mają obowiązek: 

- zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne produkowane seryjnie.  

 



 

 

 

 

II  PRACA DOMOWA 

Praca domowa jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności lub 

przygotowania do następnej lekcji (np. przeczytanie lektury, znalezienie materiałów 

źródłowych itd.).W przypadku, gdy przedmiot oprócz podręcznika posiada zeszyt ćwiczeń 

przyjęto, aby zadaniem domowym było wypełnienie ćwiczenia o tym samym temacie co 

lekcja. 

 

UCZNIOWIE  

Mają prawo do:   

- do oceny pracy domowej przez nauczyciela, 

- do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania, np. w 

kontekście planu lekcyjnego: z dnia na dzień. 

- możliwość okazania zadania domowego w następny dzień , jeżeli nie okazał zadania w 

odpowiednim czasie. 

 

Mają obowiązek: 

- starannego i samodzielnego wykonywania pracy domowej, 

- kształtowania nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

 

Ponoszą odpowiedzialność:  

- w postaci stosownej oceny, jeśli nie wywiązują się z pracy domowej lub stosują chwyty nie 

fair, „ zapominając zeszytu ” 

- w przypadku braku pracy domowej uczeń powinien przed lekcją zgłosić ten fakt 

nauczycielowi, 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

- ustalenia zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny, 

- usprawiedliwiania nie wykonania pracy domowej itd. 

- oceniania pracy domowej tak jak pracy klasowej. 

 

 



 

Mają obowiązek : 

- uzgadniania różnych okoliczności domowych i życiowych u swych uczniów, które mogą 

mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej. 

 

RODZICE 

Mają obowiązek: 

- interesować się pracą domową swego dziecka, a także zapewnić właściwe warunki  

w mieszkaniu do swobodnej pracy domowej dziecka. 

 

WŁADZE SZKOŁY  

Mają obowiązek: 

- raz w roku szkolnym dokonać analizy obciążania uczniów pracą domową we współpracy 

 z rodzicami. Wnioski z analizy władze szkoły przekażą Radzie Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III  ZESZYT PRZEDMIOTOWY 

Służy on do porządkowania wiadomości lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej  

a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania 

i starannego pisma. 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny, co jakiś czas swoich 

starań  w tym zakresie. 

Mają obowiązek: 

- starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela. 

 

NAUCZYCIELE   

Mają obowiązek: 

- ukierunkowania, kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego, 

- oceniania zeszytu 1 raz w semestrze, 

- jeśli są nauczycielami języka polskiego i języków obcych – oceniają zeszyt 3 razy w ciągu 

semestru. 

 

RODZICE 

Mają obowiązek: 

- przeglądać od czasu do czasu zeszyty swych dzieci, zachęcać do staranności w prowadzeniu 

zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV  PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY  

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- wybrania dla nich zrozumiałego , dobrze wydanego i trwałego podręcznika 

przedmiotowego. 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

- samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników ( głównego jak i pomocniczych)  

do prowadzenia swego przedmiotu. 

Mają obowiązek: 

- poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru   

podręcznika: uczniów i rodziców a także władze szkoły. 

Ponoszą odpowiedzialność za: 

- właściwy wy bór podręcznika pod względem jego walorów treściowych, metodycznych i 

wydawniczych w odniesieniu do realizowanego programu. 

 

RODZICE 

Mają obowiązek: 

- zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników wskazanych przez Szkołę. 

 

WŁADZE SZKOŁY 

Mają obowiązek: 

- zgromadzenia w bibliotece szkolnej kompletu podręczników używanych przez uczniów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V  OCENA SZKOLNA 

Jest to  wartościujący stosunek (opinia) nauczyciela do stopnia osiągnięć  (postępów) ucznia 

w zakresie wymagań programu przedmiotu lub zachowania się. 

Swoją ocenę nauczyciel wyraża wieloma sposobami, nie tylko w postaci formalnego stopnia. 

Ocena formalna zaś – to jedno określenie ze skali ocen, od „celującej” do „niedostatecznej” 

(nauka) i od „wzorowej” do „nagannej” (zachowanie) . 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- informacji o kryteriach  i zasadach  stosowanych przez nauczycieli przy ocenianiu, 

- sprawiedliwości i jawności w ocenianiu, 

- każda klasa ma prawo do jednego w semestrze tzw. „dnia klasowego” dla danego 

przedmiotu (lub grupy przedmiotów), w którym to dniu nauczyciele nie odpytują,  

nie wystawiają ocen, 

- zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela  

w ustalonym przez niego terminie.   

Ponoszą odpowiedzialność za: 

- unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwienie nauczycielowi 

prawidłowego oceniania ich postępów. 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

- sprawiedliwego oceniania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów, 

również  

w przypadku ”unikania” przez uczniów różnych form kontroli stosowanych przez 

nauczyciela. 

Mają obowiązek: 

-  rzetelnego i systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym LIBRUS, 

 

Ponoszą odpowiedzialność za: 



- rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów swoich uczniów i za informowanie rodziców  tej 

ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji do klasy  wyższej. 

 

 

RODZICE 

Mają prawo do: 

- trzech wywiadówek w ciągu roku szkolnego (półrocza i dwie śródsemestralne) i do spotkań 

z wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek, a także do zapoznania ich  

z „Regulaminem oceniania i klasyfikowania i premiowania uczniów” 

 

WŁADZE SZKOŁY 

Mają prawo do: 

- ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięcia uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI   CAŁOLEKCYJNE  FORMY  KONTROLI  POSTĘPÓW  W  NAUCE 

Dotyczy to takich form kontroli, jak „praca klasowa” z języka polskiego lub matematyki, 

„sprawdzian – test” kontrolny zaplanowany na całą lekcję (czy dwie lekcje) i obejmujące 

treści całego działu (lub dużej części działu) programu nauczania. 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania, jakim będą musieli sprostać, 

- najwyżej trzech sprawdzianów tego typu w ciągu tygodnia, przy czym nie jeden sprawdzian 

dziennie, 

- określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

UWAGA! Jeśli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez uczniów wykorzystywana do 

różnych „uników”, wagarów lub ucieczek – nauczyciel ma prawo do nie podawania uczniom 

terminu sprawdzianu . 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

- nie podawania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli 

postępów przez ucieczki, absencję itp. 

Mają obowiązek: 

- przestrzegać zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu i 

w ciągu dnia szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII   „KARTKÓWKA” 

Jest to forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmująca zakres treściowy ostatnich 2-3 

tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekroczyć 1/3 lekcji. 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo do: 

- stosowania formy „ kartkówki” w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej uczniów, gdyż 

niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości od innych form bieżącego kontrolowania 

przygotowania się uczniów do zajęć. „ Kartkówka” pozwala na oszczędność czasu 

lekcyjnego, gdyż jednocześnie kontroluje stan wiadomości bieżących wszystkich uczniów, 

- nie wpisania ocen z „kartkówki” do dziennika lekcyjnego, jeżeli wyniki okazałyby się w 

większości niezadowalające. 

- ilość kartkówek w ciągu jednego dnia ogranicza się do trzech. (przez kartkówkę rozumiemy 

sprawdzian z 3 ostatnich lekcji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII    OCENA  Z  ZACHOWANIA   

Ocena ta wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, o jego 

postawie wobec kolegów i innych osób. 

Kryteria oceny z zachowania: 

Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach przestrzega szkolnego 

Regulaminu, a w określonej dziedzinie, np. kultura zachowania, frekwencja, stosunek  

do nauki itp. – może być wzorem dla innych.   

Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który przestrzega Regulaminu, nie ma 

nieusprawiedliwionej absencji. 

Ocenę „odpowiednią” otrzymuje uczeń, który w zasadzie przestrzega Regulaminu, a nie 

usprawiedliwiona absencja przytrafia mu się rzadko, nie ucieka z lekcji. 

Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który często narusza Regulamin, absencja 

nieusprawiedliwiona zdarza mu się również często (3 -5 dni w semestrze). 

Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który systematycznie narusz zasady Regulaminu, nie 

podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania, absencja nieusprawiedliwiona 

przekracza 5 dni w semestrze, demonstruje swe lekceważenie szkoły i zasad współżycia 

społecznego. 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- wystąpienia, poprzez wychowawcę klasy, do Rady Pedagogicznej o ponowne wystawienie 

oceny z zachowania, 

- opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów. 

 

NAUCZYCIELE   

Mają prawo do: 

- opiniowania oceny z zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca klasy 

- wychowawca klasy: wystawienia okresowej oceny z zachowania uczniom klasy  

( z uwzględnieniem jednak opinii innych nauczycieli i uczniów klasy). 

 

RODZICE 

Mają prawo do: 

- wystąpienia do Rady Pedagogicznej o ponowne ustalenie oceny z zachowania. 

 

 

 



 

 

IX   TRYB  WNOSZENIA  WNIOSKU  O  PONOWNE  USTALENIE  OCENY 

 

Wniosek (odwołanie) o ponowne ustalenie przez wychowawcę klasy oceny z zachowania 

może być złożony  przez zainteresowanego ucznia lub jego rodziców lub samorząd jego 

klasy, ale tylko jeśli wychowawca: 

a) nie zastosował kryteriów ustalonych wyżej dla danej oceny, 

b) nie zasięgnął opinii członków Rady Pedagogicznej i kolegów ucznia w sprawie 

wystawionej przez siebie oceny z zachowania. 

Pisemny wniosek, adresowany do Rady  Pedagogicznej, składa się na ręce wychowawcy 

klasy, który ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym jej posiedzeniu. 

Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie. 

Jeśli w wyniku wniosku wychowawca zmieni ocenę – ocena ta jest ostateczna. Jeśli Rada 

Pedagogiczna po wysłuchaniu wychowawcy uzna, że wniosek jest bezpodstawny – pierwsza 

ocena jest ostateczna. 

Wniesienie wniosku oraz decyzje, jakie podjęto podlegają zaprotokołowaniu w protokole 

Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X   UCZNIOWSKIE  I  SZKOLNE  TRADYCJE 

 

UCZNIOWIE  NAUCZYCIELOM – 14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

W tym dniu uczniowie mają prawo do całkowitego dowolnego zaprogramowania zajęć, ale 

tak, aby pokazać nauczycielom wszystko co najlepiej potrafią. Mogą to być popisy 

sprawności, konkursy, pokazy mody, teatrzyki, karykatury, gazetki. A Samorząd Uczniowski 

ma prawo przejęcia władzy nad Szkołą w tym dniu. 

 

DZIEŃ WIOSNY – 21 marca 

W tym dniu w tradycyjny sposób wyrażana jest radość z nastania wiosny. Uczniowie mają 

prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście klasy poza szkołę  

w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Wymaga to jednak zwykłej procedury zgłaszania 

imprezy uczniowskiej poprzez „Kartę Wycieczki Uczniowskiej” – na 3 dni przed Dniem 

Wiosny. Wychowawcy klas w czasie takich imprez ponoszą odpowiedzialność za uczniów – 

tak jak w czasie wycieczki lub „wyjścia poza szkołę”. 

Władze Szkoły mają obowiązek przystosowania organizacji dnia szkolnego stosownie 

do propozycji zgłoszonych przez klasy. Inne „wyjścia czy wagary” są traktowane jak 

ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień 

nieusprawiedliwionej absencji. W tym dniu ubiór uczniów jest dowolny, a lekcje skrócone 

do 30-minut i prowadzone przez uczniów. 

 

PRIMA  APRILIS – 1 kwietnia 

Uczniowie mają w tym dniu prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie, np. poprzez 

prowadzenie lekcji przez siebie, odpytywanie nauczyciela, przebieranie się w dowcipne stroje 

czy charakteryzacje, wydawanie śmiesznych gazetek, rysowanie karykatur itp.  

W tym dniu uczeń ma prawo przyjść na lekcje nieprzygotowany i bez przyborów. Uczniowie 

nie mają prawa do opuszczania w tym dniu szkoły. Prima Aprilis jest dniem szkolnym, choć 

wesołym, pełnym radości, dobrego dowcipu i humoru. 

Nauczyciele są proszeni o duże poczucie humoru w tym dniu. 

 

DZIEŃ  DZIECKA  I  SPORTU SZKOLNEGO – 1 czerwca 

Dzień ten jest finałem wszystkich szkolnych (międzyszkolnych) rozgrywek i turniejów 

sportowych i sprawnościowych. 

 

 



 

XI  STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

Uczniowie są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia szkolne w stroju jaki odpowiada 

młodej damie i dżentelmenowi. 

 

DZIEWCZĘTA  

Góra stroju : 

 bluzki, bluzy, swetry, żakiety bez zbędnych i niejednoznacznych nadruków, z małymi 

dekoltami i odpowiednia długością. 

Dół stroju: 

Spódnice i spodnie stanowiące z górą stroju odpowiednio dobraną stylistyczną całość. 

 

CHŁOPCY 

Góra stroju: 

Jasna jednokolorowa koszula, bluza, lub sweter, bez nadruków i niejednoznacznych napisów. 

Dół stroju: 

Spodnie ciemne z materiału lub ciemnego dżinsu. 

Do szkoły nie chodzimy w dresach, w sportowym czy plażowym stroju, porozciąganych i  

zdeformowanych ubraniach.  

 

OZDOBY 

Uczeń ma prawo do wyrażania swojej odrębności poprzez noszenie ozdób i biżuterii, 

ale tylko takiej, która jest dostosowana do stroju i nie wywołuje wrażenia przesady. 

 

STRÓJ GALOWY 

 

Dziewczęta – biała bluzka z kołnierzykiem koszulowym i krawatem, czarna, granatowa lub 

ciemna spódniczka ( dopuszczalne są spodnie). 

Chłopcy – biała koszula z kołnierzykiem i krawatem (może być marynarka) i ciemne spodnie 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

XII  TELEFONY KOMÓRKOWE (na terenie szkoły) 

 

Telefon komórkowy jest popularnym, wygodnym i niezawodnym środkiem szybkiego 

porozumiewania się. Jednak posługiwanie się nim wymaga poznania i przestrzegania 

pewnych zasad, które musza być przestrzegane w środowisku szkolnym. 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- posiadania telefonów komórkowych, 

- telefonicznego komunikowania się z rodzicami w ważnych sprawach, 

- wykorzystywania telefonów przed i po lekcjach,  

 

Mają obowiązek: 

- zdeponować swój telefon komórkowy u nauczyciela tuż przed pierwszą lekcją każdego dnia, 

- odebrać swój telefon każdego dnia po lekcjach. 

 

NAUCZYCIELE 

Mają prawo: 

- korzystania z telefonu przed i po lekcji, 

Nie mają prawa: 

 - do korzystania z telefonu komórkowego podczas trwania zajęć lekcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII SAMORZĄDNOŚĆ  UCZNIOWSKA 

 

UCZNIOWIE 

Mają prawo do: 

- wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu 

Uczniowskiego i samorządów klasowych. 

- opracowania i uchwalenia ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania 

samorządów – na ogólnym zebraniu uczniów, 

- wybrania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego ( opiekunem 

samorządu klasy jest jej wychowawca ). 

- uczniowie maja prawo do złożenia wotum nieufności do dyrekcji na samorząd. 

Mają obowiązek: 

- respektowania uchwał i programów swego Samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby 

swoich funkcji lub spełniał je źle. 

 

NAUCZYCIELE 

Mają obowiązek: 

- wychowawca klasy i opiekun Samorządu Uczniowskiego: udzielać pomocy organizacyjnej 

 i merytorycznej samorządowi, którym się opiekuje, służyć mu doświadczeniem i radą, 

szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. Opiekun samorządu ma także 

obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów samorządu i przekazywać je adresatom. 

 

WŁADZE  SZKOŁY  

Mają obowiązek: 

- spotkania się z Samorządem Uczniowskim, okresowo lub na wniosek Samorządu, 

wysłuchania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i udzielić 

odpowiedzi na nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV  SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

Prawa Samorządu Uczniowskiego 

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym , tajnym i powszechnym. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki 

5. Wybierany jest przewodniczący, zastępcy, sekretarz, skarbnik 

6. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV  INFORMACJA 

 

Samorząd Uczniowski, samorządy klasowe, organizacje i koła zainteresowań mają prawo do 

informowania wszystkich społeczności Szkoły o swoich programach, opiniach i problemach. 

 

Jest to prawo do: 

- wydawania na szkolnych urządzeniach do kopiowania różnego rodzaju”gazet”, 

informatorów, biuletynów, ulotek itp. 

 

Mają obowiązek:  

- przestrzegania kardynalnej zasady: nie wolno naruszać godności i dobrego imienia innych 

ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVI  CYBERPRZEMOC  I SEKSTING 

 

W sieci coraz częściej pojawiają się przejawy  cyberbullingu, czyli szykanowania, 

pomawiania znęcania się psychicznego. Przyjmują one różne formy takie jak agresja 

werbalna, zamieszczanie kompromitujących materiałów, wpisy i dręczenie na forach 

dyskusyjnych czy tworzenie specjalnych obraźliwych stron lub profili. 

 Innym zjawiskiem jest tzw. seksting, czyli przesyłanie własnych intymnych zdjęć lub 

filmików za pomocą telefonu komórkowego lub komunikatorów internetowych. Niestety te 

nowoczesne technologie są wykorzystywane przez dzieci i młodzież do prześladowania 

rówieśników. 

UCZNIOWIE  

Muszą być świadomi, że: 

- że heating, choć dzieje się w wirtualnym świecie to przynosi bardzo podobne konsekwencje 

jak ten prawdziwy tylko na większą skale. 

Mają prawo do: 

- poszanowania swojej godności, 

- poszanowania  uczuć i praw swoich i innych ludzi, 

 

Powinni wiedzieć, że:  

-  jeżeli staną się obiektem nękania, zastraszania czy choćby niewybrednych żartów nie 

należy odpowiadać na zaczepki, gdyż zachęca to tylko sprawcę do dalszego działania, 

- o zachowaniu sprawcy należy poinformować administrację komunikatora, dostawcę 

Internetu, administratora serwera konta pocztowego a w przypadku złamania prawa zgłosić 

sprawę na policję, 

- nie wolno nikomu upubliczniać żadnych danych, zdjęć, myśli i wypowiedzi osób innych 

bez ich zgody. 

 

NAUCZYCIELE I RODZICE są zobowiązani do przeprowadzenia rozmów na temat: 

 -  bezpiecznego korzystania z Internetu, 

-  zagrożeń płynących z użytkowania Internetu 

- bezwzględnego udzielenia pomocy w razie wystąpienia przemocy  

 

 



 

 

 

 

 

XVII  BEZPIEZEŃSTWO UCZNIÓW 

 

UCZNIOWIE 

 

Mają prawo do: 

- bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w Szkole oraz bezpiecznej 

organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę – zgodnie z przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki. 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

Mają obowiązek: 

- sprawdzenia przed każdymi zajęciami (w szkole czy w terenie), czy warunki nie stwarzają 

zagrożeń dla zdrowia  czy życia uczniów, 

- bezzwłocznego zgłoszenia kierownictwu Szkoły zauważonych zagrożeń (do zaniechania 

zajęć w danym miejscu włącznie, jeżeli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi),  

- jeśli prowadzą wycieczkę turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej: bezwzględnego 

powstrzymania się przed wychodzeniem z grupą w czasie burzy, śnieżycy i gołoledzi, 

- rygorystycznego przestrzegania przepisów o kąpieli w czasie wycieczek, biwaków i innych 

form rekreacji poza Szkołą. 

 

WŁADZE SZKOŁY   

 

Mają obowiązek: 

- niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa uczniów zgłoszonych przez nauczycieli 

lub innych pracowników Szkoły, 

- prowadzenia raz do roku ćwiczeń ewakuacyjnych całego stanu osobowego Szkoły  

( na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XVIII  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA 

 

I. Uczeń powinien zachować ostrożność : 

- podczas przerw lekcyjnych 

- podczas pobytu poza ogrodzeniem szkoły 

- podczas powrotu z zajęć poza szkołą np. basen itp. 

 

II. Uczniowi zabrania się: 

- przechodzenia przez ulicę w miejscach nie oznakowanych, 

- niszczenia sprzętów szkolnych, 

- wszczynania awantur, oraz bójek, 

- wychodzenia podczas przerw poza teren szkoły. 

 

III. Uczeń powinien mieć dostęp do apteczki szkolnej. 

 

Biwaki oraz wycieczki 

W czasie dojazdu na miejsce należy zachować bezpieczeństwo. W każdej grupie powinna być 

osoba pilnująca. Zachowywać się posłusznie wobec pilnującego. Nie wolno pić alkoholu oraz 

palić papierosów. Bez zezwolenia nie wolno pływać oraz znikać podczas czasu wolnego.  

Po ogłoszeniu ciszy nocnej zabrania się opuszczania pomieszczeń. 


