Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi

Uczeń ma prawo do:
1. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo.
2. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
3. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
4. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
5. Znajomości programu nauczania na dany rok szkolny.
6. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
7. Poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej.
Uczeń ma obowiązek:
1. Zawsze postępować uczciwie.
2. Rzetelnie podchodzić do swoich obowiązków.
3. Dbać o zdrowie swoje i innych.
4. Być tolerancyjnym wobec innych.
5. Dbać o powierzone mu dobro.
6. Odpowiednio zachowywać się w każdej sytuacji.
7. Nosić mundurek i zmieniać obuwie, a podczas uroczystości szkolnych zakładać
kompletny strój galowy (dziewczęta: białą bluzkę, krawat i czarną lub granatową
spódnicę, chłopcy: białą koszulę, krawat i czarne lub granatowe spodnie).

Honorowy Kodeks Postępowania

Aby być sobą Uczeń:
•

przestrzega postanowień regulaminu i zarządzeń obowiązujących w szkole,

•

postępuje uczciwie (nie kłamie, nie odpisuje zadań domowych, nie ściąga na
sprawdzianach, itp.),

•

z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i
kolegów,

•

posługuje się poprawnym słownictwem, nie używa wyrazów wulgarnych, nie
przeklina,

•

przestrzega

punktualności,

będąc

świadomym,

iż

spóźnienia

i

nieusprawiedliwione godziny lekcyjne wpływają na obniżenie oceny z
zachowania,
•

nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa żadnych środków
odurzających,

•

nie podporządkowuje się panującym modom (nie stosuje makijażu, nie farbuje
włosów, nie maluje paznokci, nie ma tatuaży, nie nosi kolczyków w innych
częściach ciała niż uszy, itp.),

•

sumiennie pełni funkcję dyżurnego (przygotowuje kredę, tablicę, podlewa
kwiaty, pilnuje, aby sala była utrzymana w czystości),

•

ubiera się do szkoły w strój nieeksponujący brzucha, ramion, pleców i
głębokiego dekoltu, a spódnice i spodenki nie sięgają wyżej niż 10
centymetrów nad kolana.

Aby zawsze czuć się dobrze i bezpiecznie wśród innych Uczeń:
•

unika zabaw i zachowania, które naraziłyby jego lub kolegów na
niebezpieczeństwo,

•

dba o porządek i czystość, szanuje cudzą i wspólną własność (nie niszczy
ścian, ławek, nie wyrywa kartek z książek, nie pożycza przedmiotów bez
wyraźnej zgody właściciela, itp.),

•

samowolnie nie opuszcza terenu szkoły,

•

nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek.

Aby ogólno przyjęte normy stały się naszymi normami, Uczeń:
•

w trakcie pobytu w szkole nie korzysta z telefonów komórkowych,
odtwarzaczy MP3 i innych urządzeń rejestrujących, zarówno podczas lekcji,
jak i w czasie przerwy, mając świadomość, iż w przypadku złamania reguły
powyższy sprzęt zostanie mu odebrany przez nauczyciela i przekazany do
dyrekcji szkoły,

•

podczas rozgrywek sportowych stosuje zasady fair play,

•

uczestniczy w wyjściach do teatru, filharmonii, muzeum, itp., dając
świadectwo wysokiej kulturze właściwie zachowując się w miejscach
publicznych,

•

naprawia wyrządzone przez siebie szkody, a w przypadku, gdy naprawa jest
niemożliwa, jego rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczone
mienie.

