Kodeks zachowania ucznia
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu
A. PUNKTY DODATNIE
1. Systematyczna pomoc w nauce słabszym uczniom
2. Dodatkowe zadania podjęte z własnej inicjatywy np.; naprawa sprzętu, wykonanie gazetki
itp. (z wyłączeniem prac w kuchni, kotłowni itp.)
3. Dobrze pełniony dyżur klasowy
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4. Dobrze pełniony dyżur szkolny
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5. Odpowiedzialne i mądre zachowanie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacjach
dotyczących bezpieczeństwa, wandalizmu itp.). Uczeń reaguje - zgłasza osobie dorosłej
6. Udział w organizacji uroczystości szkolnych i środowiskowych, koncertach filharmonii,
obsługa sprzętu nagłaśniającego
7. Udział w przygotowaniu spektaklu teatralnego
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8. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, działalność w organizacjach
szkolnych (za każdą działalność raz w semestrze)
9. Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych:
- szkolnym
- powiatowym (rejonowym)
- wojewódzkim
- ogólnopolskim
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10. 100% frekwencja
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- do 30 godzin nieobecnych usprawiedliwionych
- wszystkie nieobecności usprawiedliwione
Uczeń otrzymuje punkty jednorazowo w semestrze
11. Inne pozytywne zachowania i postawy ucznia nie wymienione powyżej (każdorazowo
nagradza uznaniowo wychowawca klasy)
12. Pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela w obecności klasy
13. Pochwała Dyrektora Zespołu Szkół w Szczańcu w obecności społeczności szkolnej
14. Widoczna poprawa zachowania oceniana przez wychowawcę na koniec semestru
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B. PUNKTY UJEMNE
1. Każdy przejaw arogancji i braku kultury np.:
- używanie wulgarnych słów,
- aroganckie wypowiedzi wobec pracowników szkoły,
- kłamstwa, oszustwa,
- zaczepki słowne, fizyczne, zastraszanie, ubliżanie,
niewłaściwy stosunek do
młodszych uczniów/kolegów i koleżanek, wyśmiewanie,
- znęcanie się psychiczne,
- wymuszanie,
- niewykonywanie poleceń nauczycieli,
- bójki
W razie powtarzania się złych zachowań zostanie powołana komisja opiekuńczowychowawcza
2. Niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, wystroju szkoły, własności innych osób.
Po zniszczeniu mienia szkolnego i własności innych osób uczeń naprawia go
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w wyznaczonym przez wychowawcę terminie lub ponosi koszty związane z jego naprawą
3. Kradzieże i wyłudzanie pieniędzy
4. Fałszowanie podpisu rodziców, opiekunów, podrabianie zwolnień, ocen, itp.
5. Każde odnotowane spóźnienie
6. Nieusprawiedliwione nieobecności (za każdą godzinę),
usprawiedliwienie dostarczamy w ciągu dwóch tygodni
7. Każdorazowa ucieczka z lekcji i świetlicy szkolnej (wagary)
8. Wychodzenie poza teren szkolny. Dopuszcza się wyjście poza teren szkoły w szczególnych
przypadkach na pisemną prośbę rodziców (apteka, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka
Publiczna, Gminny Ośrodek Zdrowia)
9. Niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego w klasie (za cały dyżur)
10.Niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego w szkole (za cały dyżur)
11. Zaśmiecanie terenów szkoły, w tym plucie
12. Korzystanie z telefonów komórkowych, Mp3, Mp4 oraz innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć lekcyjnych (szkoła nie odpowiada za stratę cennych przedmiotów)
13. Nagrywanie i fotografowanie w celach prywatnych
14. Każdorazowe posiadanie lub używanie tytoniu, e-papierosów.
15. Każdorazowe posiadanie lub spożywanie napojów energetyzujących
16.Każdorazowe posiadanie, spożywanie alkoholu lub używanie innych środków
odurzających
17. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (nóż, petardy itp.) oraz substancji
groźnych dla życia i zdrowia
18.Użycie niebezpiecznych przedmiotów w czasie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych,
wycieczek szkolnych - mogących zagrażać zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób
19.Tworzenie grup nieformalnych na terenie szkoły, przekazywanie wszelkich wzorów
zachowań z tym związanych, noszenie gadżetów, kapturów na głowie na terenie szkoły
oraz znakowanie w formie graficznej przynależności do danej grupy (naklejki, napisy)
na mieniu szkolnym
20. Uprawianie hazardu na terenie szkoły
21.Nieodpowiedni wygląd potwierdzony wpisem do dziennika np.; wyzywający ubiór,
niebezpieczne obuwie, tipsy, makijaż, farbowane włosy, biżuteria stwarzająca
niebezpieczeństwo
22. Brak stroju galowego obowiązującego podczas uroczystości szkolnych
23. Przebywanie na zajęciach w kurtkach
24.Upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela z wpisem
do zeszytu
spostrzeżeń
25.Nagana wychowawcy klasy dołączona do dokumentacji ucznia znajdującej się
u pedagoga szkolnego i powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów
26.Upomnienie dyrektora szkoły
27.Nagana dyrektora szkoły – uczeń ukarany naganą dyrektora nie może brać udziału
w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Zespół Szkół w Szczańcu. Dyrektor
szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie
wychowawca informuje na piśmie ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
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