KODEKS UCZNIA
Szkoły Podstawowej Sportowej
w Człuchowie
My uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie dbamy o zasady dobrej kultury w
społeczności szkolnej. W szkole spotykamy się niemal codziennie. Zdobywamy wiedzę i umiejętności,
rozwijamy umysły i kształtujemy charaktery w procesie wychowawczo - dydaktycznym. Jest to miejsce
szczególne, które w życiu młodego człowieka spełnia znaczącą rolę, wpływa na jego przyszłość. O tym,
jaka jest szkoła, czy spełnia pokładane w niej oczekiwania i nadzieje, decydujemy również MY czyli
społeczność uczniowska - nasze poczucie odpowiedzialności za siebie, klasę, drużynę sportową i całą
wspólnotę szkolną. Dbamy o naszą szkolę, jesteśmy kulturalni i koleżeńscy, przestrzegamy Kodeksu
ucznia oraz praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej Sportowej.
&1MY UCZNIOWIE PRZESTRZEGAMY PONIŻSZYCH ZASAD:
 podczas zajęć lekcyjnych:
 punktualnie przychodzimy na zajęcia
 słuchamy poleceń nauczyciela
 uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy
 pracujemy w ciszy i skupieniu
 podczas prac grupowych zgodnie pracujemy
 nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych
 nie używamy telefonów komórkowych na lekcjach, chyba, że nauczyciel wyrazi
na to zgodę
 dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć
 podczas przerw:
 poruszamy się bezpiecznie (nie biegamy) po korytarzach
 ostrożnie schodzimy ze schodów (nie skaczemy)
 nie przesiadujemy w toaletach, szatniach
 w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela – nie wymierzamy
samodzielnie kary
 kulturalnie rozwiązujemy konflikty
 nie przezywamy, nie popychamy, nie bijemy się
 przebywając w szkole i poza nią:
 dbamy o dobre imię naszej szkoły, pamiętamy o patronie
 stosujemy zwroty grzecznościowe
 kulturalnie wyrażamy swoje poglądy
 nie używamy wulgaryzmów
 pomagamy sobie nawzajem
 szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i
innych dorosłych
 stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli
 dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych
 aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły i rodowiska






dbamy o zdrowie i higienę, uprawiamy sporty
reprezentujemy szkołę w konkursach i zawodach sportowych
szanujemy swoją i cudzą własność
dbamy o sprzęt i pomoce szkolne
§2 PRZESTRZEGAMY PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
c. korzystania z doraźnej lub stałej pomocy materialnej w ramach posiadanych
środków,
d. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
e. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym godności
innych osób,
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g. sprawiedliwej i jawnej oceny zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania
h. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
i. uzyskania wielokierunkowej pomocy dydaktycznej zorganizowanej przy
współpracy rodziców i nauczycieli, w przypadku specyficznych trudności w
uczeniu się lub innych trudności w nauce,
j. dostosowania wymagań edukacyjnych, form i metod nauczania, kryteriów
oceniania do swych potrzeb i możliwości na podstawie wskazań zawartych w
opinii psychologiczno – pedagogicznej,
k. wyrównania szans edukacyjnych poprzez dostosowanie sprawdzianu
zewnętrznego do stwierdzonych deficytów rozwojowych i dysfunkcji,
l. korzystania pod opieką pracownika szkoły z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, czytelni w trakcie lekcji i
zajęć pozalekcyjnych,
m. działalności samorządowej oraz zrzeszania się w organizacjach działających w
szkole,
n. uzasadnienia oceny.
2. Uczeń ma obowiązek:
a. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie oraz regulaminach,
b. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i
sportowych oraz w życiu szkoły,
c. godnego reprezentowania szkoły,
d. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e. usprawiedliwienia nieobecności w terminie 14 dni od powrotu do szkoły,
f. uzupełniania wszystkich zaległości w nauce wynikających z nieobecności, w
terminie i trybie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,

g. dbania o własne i cudze zdrowie, higienę oraz rozwój fizyczny i intelektualny,
h. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
i. naprawienia wyrządzonych szkód
lub poniesienia odpowiedzialności
materialnej
§ 3POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na uroczystościach uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego.
2. W czasie zajęć lekcyjnych telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne
muszą być wyłączone. Wprowadza się do stosowania procedurę użytkowania
telefonów na terenie szkoły.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę na jej terenie telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych.
4. Rzeczy wartościowe w czasie zajęć na wychowaniu fizycznym i na basenie uczeń może
zostawić w depozycie u opiekuna prowadzącego zajęcia.
5. Zabrania się przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i środków
odurzających.
6. W szkole panuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
środków odurzających i tabaki.
7. Wprowadza się do stosowania procedury postępowania w przypadku uczniów
będących pod wpływem środków psychoaktywnych lub domniemania posiadania
przez nich środków psychoaktywnych.

