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KODEKS UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 W BYDGOSZCZY
Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje ich do
rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i
kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i
skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.
Kodeks określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć
zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa i
ponoszenia współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich
do dorosłego życia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną
realizację postanowień Kodeksu.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania wszystkich postanowień zawartych
w Statucie Szkoły Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy.
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PRAWA UCZNIA
OBOWIĄZKI UCZNIA
REGULAMIN DYSKOTEK WYJAZDÓW I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KAR, DOCHODZENIA PRAW UCZNIA

I. UCZEŃ MA PRAWO DO:
§1
1. Nauki, która jest obowiązkowa do 18 lat.
2. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
3. Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie
wyjaśnień i odpowiedzi.
4. Dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.
5. Oceny wiadomości, umiejętności i zachowania na zasadach zgodnych ze szkolnym
systemem oceniania.
6. Przedstawienia wychowawcy klasy, innemu nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień z zachowaniem
podanej kolejności.
7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
8. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz rozwijania swoich
zdolności.
9. Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
10. Korzystania z posiłków zapewnionych przez szkołę za odpowiednią odpłatnością.
11. Wyrażania opinii dotyczących szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności
osobistej.

12. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
13. Inicjatyw społecznych i koleżeńskich.
14. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii nie
zadaje się prac domowych).
15. Wybierania i być wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego oraz organizowania
życia zbiorowego w ramach ich działalności.
16. Korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
17. Nauczania indywidualnego w domu, jeżeli posiada uzasadniające orzeczenie.
18. Wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie narusza dobra innych osób.
19. Nauki religii w szkole (na podstawie zgody rodziców lub opiekunów prawnych).
II. OBOWIĄZKI UCZNIA
§2
I. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, przestrzegać
postanowień zawartych w statucie szkoły, znać i stosować się do regulaminów
obowiązujących w szkole (świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, boisko
szkolne):
1. szanować symbole narodowe i szkolne, dbać o honor szkoły i współuczestniczyć w
tworzeniu jej autorytetu,
2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
3. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,
przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności,
4. okazywać szacunek osobom starszym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły,
stosować się do ich poleceń i udzielanych rad,
5. otaczać opieką młodszych i słabszych, nie namawiać do nagannego zachowania, bronić
pokrzywdzonych i pod żadnym pozorem nie wykorzystywać swej przewagi,
6. być koleżeńskim i uczynnym wobec wszystkich,
7. postępować uczciwie, być prawdomównym, rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania,
8. pomagać i otaczać troską kolegów niepełnosprawnych i chorych,
9. brać aktywny udział w lekcjach i innych zajęciach szkolnych, nie przeszkadzać
nauczycielom w prowadzeniu lekcji i kolegom w odbiorze treści,
10. czekać na rozpoczęcie lekcji i po ich zakończeniu w świetlicy, nie zakłócać ciszy w czasie
zajęć,
11. usprawiedliwiać każdą nieobecność i spóźnienie w ustalonych w Statucie Szkoły
Podstawowej nr 48 terminach, zwolnienia z jednej lub kilku lekcji udziela wychowawca
lub nauczyciel przedmiotu, a w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły, po okazaniu
pisemnej prośby rodziców,
12. w czasie przerw podporządkować się dyżurującym nauczycielom i uczniom. Nauczyciel
dyżurujący jest łącznikiem między uczniami, a nauczycielami przebywającymi w pokoju
nauczycielskim, uczeń załatwia sprawy podczas przerw poprzez nauczycieli
dyżurujących,
13. oczekiwać na rozpoczęcie lekcji w klasie, zająć ustalone miejsce i przygotowywać się do
lekcji,
14. dbać o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a za zniszczone mienie szkolne ponieść
odpowiedzialność materialną w formie wskazanej w Statucie Szkoły Podstawowej nr 48,
15. utrzymywać w porządku i poszanowaniu podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
16. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić
starannie zeszyt i wykonywać prace domowe, zgodnie z wymogami nauczyciela,
17. dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po
skończonych zajęciach,

18. każdy uczeń kl.IV-VI ma obowiązek korzystać z szatni, ale w szatni nie można przebywać
dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży (zabrania się przebywania na lekcjach w
kurtkach, płaszczach, itp.)
19. uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
§3
1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
 uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a. dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,
b. dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju określonego przez Dyrektora
Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców- kamizelka z emblematem szkoły
w kolorze oliwkowym. Noszenie jednolitego stroju nie jest wymagane podczas zajęć
ruchowych, wycieczek oraz innych dni objętych odrębnymi regulacjami.
4. W doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła
jest miejscem pracy, ubiór powinien być czysty, wyprasowany.
 •na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające
bezpieczeństwu i zdrowiu,
 uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
 wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
5. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer, dyktafonów itp.)
na terenie szkoły:
a) Uczeń musi uzyskać zgodę nauczyciela lub Dyrektora Szkoły otrzymaną na wniosek
rodzica na posiadanie i korzystanie na terenie Szkoły z urządzeń elektronicznych.
b) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone
i schowane).
c) Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być używany w trybie
„milczy”.
d) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione.
e) Uczniom, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w pkt.15a – 15d, nauczyciel
zabiera telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły.
f) Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu szkoły
rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
g) W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez
zgody nauczyciela lub Dyrektora Szkoły, fakt ten może być zgłoszony na policję.
h) Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę
zachowania.
§4
1. Każdy uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej
atmosfery w szkole:
 palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków
odurzających, a także nakłanianie kolegów do takich zachowań jest bardzo poważnym
wykroczeniem w szkole, a także poza nią,
 przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i urządzeń np. noże,
zapalniczki, lasery, petardy jest surowo zabronione.

2. Uczniowie zobowiązani są do natychmiastowego informowania osób dorosłych,
pracowników szkoły o zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia.
3. Uczniowie nie ćwiczący na lekcji wychowania fizycznego przebywać powinni w miejscu
gdzie przebywa ich klasa pod opieką nauczyciela w – f.
4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii lub w czasie odwołanych zajęć z powodu
nieobecności nauczyciela mają obowiązek przebywania w świetlicy lub bibliotece
szkolnej.
5. Niedyspozycje fizyczne wynikłe w czasie zajęć konsultować z pielęgniarką szkolną lub
obecnym nauczycielem.
III. REGULAMIN DYSKOTEK WYJAZDÓW I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY
§5
1. Dyskoteki na terenie szkoły odbywają się za zgodą wychowawcy klasy, opiekuna
organizacji i dyrektora szkoły.
2. Czas trwania dyskoteki określa odpowiedzialny nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.
3. Dyskoteki szkolne odbywają się w ustalonym czasie przy drzwiach zamkniętych.
4. W czasie dyskoteki uczestników obowiązuje przebywanie w miejscu zabawy.
5. Zakazuje się podczas dyskotek szkolnych wnoszenia, spożywania alkoholu, palenia
papierosów i spożywania środków odurzających.
6. Wyjścia poza teren szkoły i wyjazdy nauczyciel organizuje z zachowaniem wszelkich
zasad BHP.
7. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna wycieczki.
8. Kąpiel w morzu, jeziorze, rzece jest dozwolona tylko za pozwoleniem rodziców i w
obecności nauczyciela, który ustala jej zasady.
9. W czasie wycieczek terenowych ogniska mogą być rozpalone tylko w obecności opiekuna,
w miejscu do tego przeznaczonym, za pozwoleniem właściwych władz.
10. Niewłaściwe zachowanie uczestnika może skutkować wydaleniem go z wycieczki,
biwaku itp. lub zakazem uczestnictwa w następnych tego typu imprezach.
IV. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
§6
Za rzetelną naukę, 100 % frekwencję na zajęciach, reprezentowanie szkoły w konkursach
przedmiotowych czy artystycznych, za szczególne osiągnięcia sportowe lub inne, uczeń może
być wyróżniony i nagrodzony na wniosek Rady Pedagogicznej, wychowawcy, nauczycieli,
Samorządu Uczniowskiego w następujący sposób :
- Pochwałę wychowawcy wobec klasy z wpisem do karty zachowań ucznia,
- Pochwałę na zebraniach z rodzicami,
- Pochwałę Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej,
- Dyplom uznania,
- Nagrodę rzeczową,
- List pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów),
- Świadectwo z wyróżnieniem,
- podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

V. KARY
§7
Wobec ucznia, który nie przestrzega Kodeksu Ucznia, zarządzeń i przepisów obowiązujących
w szkole, wychowawca, nauczyciel, dyrektor, Rada Pedagogiczna, może zastosować
następujące kary:
Rozmowa wychowawcza,
Nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę,
Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły,
Nagana Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
Pisemne powiadomienie rodziców,
Zawieszenie w przywilejach ucznia (Systemy, regulaminy i
procedury szkolne nr 35 - załącznik nr 5).
Przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej,
Przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek Dyrektora Szkoły do
Kuratorium Oświaty i na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu
i za zgodą Dyrektora Szkoły do której uczeń ma być przeniesiony,
W przypadku uczniów słabo słyszących, dla których Szkoła
Podstawowa nr 48 nie jest szkołą rejonową skreślenie z listy uczniów i skierowanie do
szkoły usytuowanej w obwodzie, któremu uczeń podlega na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,
Powiadomienie Sądu dla Nieletnich.
VI. TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KAR, DOCHODZENIA PRAW UCZNIA
§8
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary do
Dyrektora Szkoły, ale nie później niż przed posiedzeniem nadzwyczajnym Rady
Pedagogicznej.
Dyrektor Szkoły do przeprowadzenia postępowania powołuje komisję w składzie:
 Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący
 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie)
dziecka.
Kara może zostać zawieszona, odwołana lub podtrzymana przez komisję, której decyzja
jest ostateczna.
2. W sprawach spornych dotyczących także praw ucznia rodzice mogą odwołać się do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą – tj. Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium
w Bydgoszczy.
3. W sprawach nie ujętych kodeksem decyduje Dyrektor Szkoły.
Opracowanie:
Przedstawiciele RP
Przedstawiciele SU

