KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2
I.

Ogólne prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków Ośrodka określają:
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka.
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
Ustawa o systemie oświaty.
Statut Ośrodka.

Uczeń i wychowanek ma prawo do:

1. Zapewnienia mu warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowania do
pełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, patriotyzmu, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiedniej do wieku oraz aktualnego
rozwoju i sytuacji materialnej.
3. Pomocy socjalnej, medycznej, psychologicznej i pedagogicznej.
4. Dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb
i psychofizycznych możliwości.
5. Podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
6. Przedstawiania nauczycielom i wychowawcom swoich opinii, wątpliwości, nowych
propozycji dotyczących wszystkich dziedzin życia szkoły.
7. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i
koleżeńskich.
8. Inicjatywy społecznej i obywatelskiej, uczestnictwa w wybranej przez siebie
organizacji funkcjonującej w Ośrodku.
9. Szukania pomocy poprzez kontakty osobiste z wychowawcą klasy i Internatu,
z każdym nauczycielem, samorządem uczniów i dyrektorem placówki.
10. W zakresie zajęć dydaktycznych do:
- poznania wymagań kryteriów oceniania ze wszystkich przedmiotów i zachowania,
- obniżenia wymagań programowych,
- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- usprawiedliwienia swojego nie przygotowania do zajęć,
- lekcji powtórzeniowej przed zapowiedzianym wcześniej sprawdzianem,
- do tylko jednej pracy pisemnej w ciągu dnia,
- do informacji o terminie i zakresie prac kontrolnych,
- zwolnienia z prac domowych na okres przerw w nauce,
- wcześniejszej informacji o przewidywanych ocenach semestralnych
i końcoworocznych

11. W zakresie frekwencji do:
- honorowania usprawiedliwień przez rodziców/opiekunów prawnych/, na zajęciach
szkolnych do 3 dni
- obowiązku przedkładania zwolnień lekarskich (L-4) na zajęciach praktycznych oraz
zaświadczeń lekarskich na zajęciach szkolnych powyżej 3 dni.
- zwolnienia z pojedynczych lekcji – tylko po okazaniu zwolnienia od
rodziców/prawnych opiekunów
- w wyjątkowych sytuacjach o zwolnieniu decyduje Dyrektor
12. Składania egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających, oraz zwolnień z
niektórych przedmiotów.
13.. Zapoznania się ze Statutem Szkoły.
14. Zapoznania się z obowiązującym w placówce systemem kar i nagród.
III. Uczeń i wychowanek ma obowiązek:
1. Realizować obowiązek szkolny przez systematyczne uczęszczanie na zajęcia
lekcyjne organizowane w szkole.
2. Uczestniczyć w uroczystościach i apelach szkolnych.
3. Przygotowywać się do wszystkich zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć.
4. Usprawiedliwiać wszystkie opuszczone zajęcia.
5. Wykonywać polecenia nauczycieli i wychowawców.
6. Nie używać wulgaryzmów, przeciwstawiać się agresji i jakiejkolwiek przemocy.
7. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom a także kolegom.
8. Szanować godność własną i innych.
9. Dbać o honor i tradycję Szkoły i Ośrodka, współtworzyć ich autorytet, godnie
reprezentować placówkę poza jej murami.
10. Postępować zgodnie z dobrem całej społeczności Ośrodka.
11. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o życie i zdrowie własne i innych.
12. Stosować się do zakazu palenia tytoniu, palenia e-papierosów, picia alkoholu
oraz używania środków odurzających na terenie szkoły i podczas wycieczek
szkolnych.
13. Przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o swój wygląd.
14. Zmieniać obuwie na terenie szkoły w okresie jesienno-zimowym.

15. Ubierać się schludnie i skromnie na zajęcia szkolne:
- zabrania się chodzenia w okryciach wierzchnich, czapkach i kapturach po szkole
oraz w strojach odkrywających części ciała,
- zabrania się noszenia powyżej jednej pary kolczyków w uszach oraz innych
częściach ciała,
- na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii
- na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula, granatowe
lub czarne spodnie dla chłopców, biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica lub
spodnie dla dziewcząt)
- na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy - zabrania się
wykonywania ćwiczeń bez stroju sportowego.
16. Przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
multimedialnych w czasie w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i internackich
oraz w czasie ciszy nocnej. W przeciwnym razie będą one po wyłaczeniu przez
właściciela) zabrane i zdeponowane w sekretariacie szkoły, a następnie zwrócone
rodzicom. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest zabronione.
17. Dbać o wyposażenie i teren Ośrodka – uczeń ponosi konsekwencje finansowe za
stwierdzone zniszczenie sprzętu i wyposażenia Szkoły i Ośrodka określone w
Katalogu Nagród i Kar.
18. Każdy uczeń Szkoły Zasadniczej ma obowiązek:
- regularnie uczęszczać na zajęcia praktyczne i przestrzegać dyscypliny pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy.
IV. Uczeń i wychowanek otrzymuje nagrody i kary w związku z oceną
wywiązywania się przez niego ze swoich obowiązków określone w Katalogu
Nagród i Kar.
1. Oceny postawy ucznia i wychowanka oraz wnioski o nagrodę lub karę dokonuje,
wychowawca klasy, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd
Uczniów i Wychowanków.
V. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i wychowanka.
Wychowanek lub jego opiekunowie mają prawo złożyć skargę w przypadku
naruszenia praw ucznia i wychowanka Placówki. Skarga może być złożona do
Kierownika Internatu, Wicedyrektora placówki. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14
dni. Od decyzji Kierownika Internatu, wicedyrektora można się odwołać do Dyrektora
Ośrodka lub przedstawiciela Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
VI. Tryb odwołania od kary.
1. Uczeń i wychowanek ma prawo odwołania się od udzielonej kary do Dyrektora
Ośrodka w formie pisemnej w terminie 24 godzin.
2. Dyrektor Ośrodka odpowiada na odwołanie w trybie max. 48 godzin.
3. Na czas odwołania wykonanie kary uczniowi i wychowankowi zostaje zawieszone.

VI. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Kodeksie decyduje Samorząd
Uczniów i Wychowanków w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

KATALOG NAGRÓD I KAR
Zgodnie z Kodeksem Ucznia uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad i norm
współżycia społecznego określonych w w/w dokumencie. W przypadku nie
wypełniania tego obowiązku przewiduje się kary proporcjonalne do przewinienia.
Uczeń może być ukarany za:
1. Aroganckie zachowanie wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników
Ośrodka.
2. Zastraszanie, ubliżanie, zaczepki słowne i fizyczne w stosunku do uczniów,
nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
3. Wszczynanie bójek, narażanie innych na utratę zdrowia.
4. Stosowanie przemocy seksualnej, werbalnej i fizycznej wobec uczniów,
nauczycieli i innych pracowników.
5. Wagary z zajęć szkolnych.
6. Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów.
7. Palenie papierosów oraz e-papierosów, picie alkoholu i stosowanie środków
odurzających.
8. Niszczenie sprzętów i mienia szkolnego oraz cudzej własności.
9. Brak stroju określonego w Kodeksie Ucznia.
10. Używanie telefonów komórkowych lub odtwarzaczy multimedialnych w
czasie zajęć szkolnych.
11. Wszelkie inne zachowania ocenione jako naganne i przynoszące szkodę
społeczności szkolnej.
Przewidywane kary:
1.
2.
3.
4.
5.

Upomnienie wychowawcy klasy.
Upomnienie Dyrektora Ośrodka
Pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia.
Rozmowa z uczniem w obecności rodziców i Dyrektora Ośrodka.
Powiadomienie policji, kuratorów i sądów w przypadku zachowań
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych.
6. Okresowe zawieszenie prawa do udziału w uroczystościach szkolnych i
reprezentowania Ośrodka podczas konkursów i zawodów sportowych:
przez okres: 1 m-ca
3 m-cy
6 m-cy
do końca roku szkolnego.
7.W przypadku niszczenia sprzętu szkolnego :
a. zadośćuczynienie w postaci naprawienia tego sprzętu lub jeżeli to niemożliwe
innego wskazanego przez Dyrektora Ośrodka. O wymiarze i sposobie
zadośćuczynienia decyduje Dyrektor, a nadzór nad jego wykonaniem sprawuje
nauczyciel będący świadkiem przewinienia lub wychowawca.

b. obciążenie odpowiedzialnością finansową rodziców/prawnych opiekunów.
c. zgłoszenie odpowiednim organom.
8. W przypadku zastraszania, znęcania, wymuszania, molestowania
seksualnego, przemocy fizycznej, ubliżania oraz kradzieży- natychmiastowe
zgłoszenie odpowiednim organom.
Uczeń zostaje nagrodzony za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wzorowe zachowanie,
dawanie przykładu innym swoją postawą uczniowską i koleżeńską,
przeciwstawianie się agresji i przemocy,
za nienaganne wypełnianie obowiązków,
za rzetelną naukę i wybitne osiągnięcia,
życzliwość,
działalność społeczną,

Przewidywane nagrody:
pochwała ustna udzielona przez wychowawcę na forum klasy;
pochwała ustna udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym;
list pochwalny do rodziców ucznia;
umieszczenie na „ Złotej liście’’ Samorządu Uczniowskiego (opublikowanie w
internecie za zgodą ucznia);
5. udział w nadzwyczajnych / sponsorowanych / imprezach szkolnych;
6. nagrody rzeczowe;
7. refundowana przez sponsorów wycieczka na koniec roku szkolnego dla
najlepszych uczniów.
1.
2.
3.
4.

Za realizację nagród i kar odpowiada wychowawca klasy.

