
KODEKS UCZNIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 
I. PRAWA UCZNIA 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

➢ rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i 

fizycznych 

➢ poszanowania swej godności 

➢ korzystania z informacji i korzystania z poradnictwa szkolnego i zawodowego 

➢ przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, 

tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, 

narodowymi i religijnymi 

➢ rozwijania zdolności do poszanowania środowiska naturalnego 

➢ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 

➢ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 

➢ korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami 

➢ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

➢ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób 

➢ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce 

➢ pomocy w przypadku trudności w nauce 

➢ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych 

➢ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole 

➢ reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 

 

2. Uczeń wyróżniający się postawą osobistą, wynikami w nauce oraz aktywnością w życiu szkoły może 

być nagrodzony przez Dyrektora szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

➢ pochwałą Dyrektora na forum szkoły 

➢ listem pochwalnym do Rodziców 

➢ nagrodą rzeczową 

 

3. Naruszenie praw ucznia: 

➢ w przypadku naruszenia swoich praw, uczeń ma prawo do odwołania się do Dyrektora za 

pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców 

➢ po negatywnym rozpatrzeniu odwołania do Dyrektora szkoły, uczeń ma prawo zwrócenia się 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

 

  



 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

➢ przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Szkoły, a zwłaszcza 

dotyczących aktywnego i systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły  

➢ przestrzegana zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

➢ dbania o honor i tradycje szkoły 

➢ podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Szkolnego 

➢ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój 

➢ wystrzegania się szkodliwych nałogów 

➢ dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

➢ naprawienia wyrządzonych szkód materialnych 

 

2. Kary: 

a) Uczeń naruszający zasady współżycia w szkole oraz przepisy Statutu Szkoły może być ukarany przez 

Dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

➢ upomnieniem pisemnym lub ustnym 

➢ naganą pisemną z powiadomieniem rodziców  

➢ naganą na forum szkoły 

➢ przeniesieniem do innej klasy 

 

b) Za rażące naruszenie Statutu Szkoły lub Regulaminu: 

➢ uczeń objęty obowiązkiem szkolnym na wniosek Dyrektora może zostać przeniesiony przez 

Kuratora Oświaty do innej szkoły 

➢ uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów w drodze decyzji Dyrektora na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego 

➢ uczeń – pracownik młodociany może zostać skreślony z listy uczniów jeżeli dopuścił się 

rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków wynikających z regulaminu pracy, a 

pracodawca rozwiązał z nim umowę o praktyczną naukę zawodu 

 

  



c) Rażące naruszenie Statutu lub Regulaminu Szkolnego to: 

➢ popełnienie przestępstwa charakteryzującego się wysokim stopniem społecznego 

niebezpieczeństwa, a szczególnie przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu lub nietykalności drugiej 

osoby 

➢ dopuszczenie się przestępstwa przy użyciu niebezpiecznych narzędzi lub przy istnieniu 

okoliczności obciążających w świetle przepisów prawa karnego 

➢ dopuszczenie się czynów związanych z handlem lub posiadaniem narkotyków, środków 

odurzających, psychotropowych i podobnie działających 

➢ dopuszczenie się czynu, który obniża autorytet szkoły w opinii publicznej i wskazuje na duży 

stopień demoralizacji ucznia lub demoralizującego wpływu na innych uczniów 

➢ dopuszczenie się czynu niezgodnego z zasadami moralności lub zasadami współżycia 

społecznego, a szczególnie: 

- rażącego zachowania ucznia w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły ( 

pobicia, kradzieże, fałszerstwo) 

- celowej dewastacji mienia szkolnego 

- nie uzyskania promocji po raz drugi w tej samej klasie wynikającego z lekceważącego 

stosunku do obowiązków szkolnych 

- nie podjęcia nauki w ciągu 30 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego, mimo 

powiadomień rodziców ucznia 

- nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

lekcyjnych, mimo stałego kontaktu wychowawcy z domem rodzinnym 

- spożywania alkoholu i innych środków uzależniających na terenie szkoły i poza nią 

 

d)  Szkoła informuje rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanych nagrodach lub zastosowanych 

karach. 

e) Prawo wnioskowania w sprawie nagród i kar przysługuje wychowawcy, każdemu członkowi Rady 

Pedagogicznej, Samorządowi Szkolnemu, Radzie Rodziców oraz zakładom pracy, w których uczniowie 

odbywają praktyczną naukę zawodu lub praktyki zawodowe 

3. Tryb odwoływania się od nałożonych kar: 

➢ uczeń ma prawo odwołania się do Dyrektora szkoły za pośrednictwem Samorządu Szkolnego, 

wychowawcy klasy, rodziców 

➢ po negatywnym rozpatrzeniu odwołania do Dyrektora szkoły, uczeń ma prawo zwrócenia się 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

  



III. ZAKAZY 

 

1. W trakcie lekcji obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

prywatnych przedmiotów elektronicznych. 

 

2. Na terenie szkoły, wokół niej i poza nią, w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę obowiązuje 

całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających.  

➢ uczeń przyłapany na paleniu papierosów poniesie konsekwencje wynikające z art. 13 ust.1 

pkt.2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, w postaci mandatu w kwocie 100zł. 

➢ za picie alkoholu i używanie środków odurzających, zgodnie ze Statutem Szkoły, uczeń będzie 

skreślony z listy uczniów 

 

3. Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni. Na zajęcia lekcyjne nie można wnosić okryć 

wierzchnich. Wyjątek stanowią lekcje, które rozpoczynają się o godz. 7.10 oraz 15.15. 

 

4. Wszystkie przedmioty o dużej wartości materialnej uczeń przynosi do szkoły na własną 

odpowiedzialność. 

 

5.  Uczeń nie może spóźniać się na żadną lekcję, zgodnie z WSO  trzy spóźnienia traktowane są jako 

jedna godzina nieusprawiedliwiona. 

 

6. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.  

➢ dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie 

➢ chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie 

 


