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I. PREAMBUŁA 

Kodeks ucznia przedstawia w sposób usystematyzowany i całościowy zbiór zasad dotyczących 

postępowania uczniów Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie, narzędzi służących ocenianiu 

zachowania i przyznawaniu nagród dla uczniów aktywnych i zdolnych. 

Jest zgodny ze Statutem Społecznej Szkoły Podstawowej  i Społecznego Gimnazjum Językowego w 

Lubinie i stanowi jego integralną część. 

Kodeks Ucznia został zatwierdzony przez  Radę Pedagogiczną w dniu 04 grudnia 2007, przez Radę 

Rodziców w dniu 22 października 2007 , przez Samorząd Uczniowskiego w dniu 22 listopada 2007 r. 

Kodeks Ucznia obowiązuje od dnia 05 grudnia 2007 r. 

Wszelkie aneksy są ustanawiane drogą uchwały Rady Pedagogicznej przed  rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 

§1 

1. Kodeks ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie  

    powstał w oparciu o : 

a. Statut Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie. 

b. Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny ZSS w Lubinie. 

c. Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania z Zachowania ZSS w Lubinie. 

d. Wewnątrzszkolny system oceniania. 

 

III. CELE KODEKSU 

 

§2 

1. Nadrzędnym celem Kodeksu Ucznia Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie jest wspomaganie 

rozwoju dziecka opartego na trzech wartościach: odpowiedzialności, mądrości i uczciwości. 

 

§3 

II. Cele szczegółowe: 

1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania  szkoła w szczególności: 

a. wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej ucząc jednocześnie 

tolerancji, otwartości i szacunku dla innych kultur, wyznań i narodów, 

b. udziela uczniom potrzebującym pomocy indywidualnego wsparcia odpowiednio do  ich potrzeb i 

możliwości szkoły, 

c. uczniom uzdolnionym może umożliwić realizację indywidualnego programu lub toku  nauczania, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

d. uczniom o specyficznych  trudnościach w uczeniu się dostosowuje wymagania edukacyjne do ich 

indywidualnych potrzeb, zgodnie  z odrębnymi przepisami, 

e. we współpracy z rodzicami  lub opiekunami prawnymi może dodatkowo wspierać działania 

wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb, 

f. zapewnia dzieciom opiekę zdrowotną w granicach swoich możliwości, 

g. zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, opiekę nad uczniami przebywającymi w 

szkole i poza nią w trakcie zajęć  organizowanych   przez  szkołę  sprawują nauczyciele,  zgodnie z 

planem zajęć  szkolnych,  planem  dyżurów  w  czasie  przerw  między  lekcyjnych lub  planem  

opracowanym  na   potrzeby  zajęć  i  imprez  pozalekcyjnych. 

 

 

 



IV. PRAWA UCZNIA 

 

§4 

1. Uczeń ma prawo do : 

a. właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, 

b. życzliwego  i podmiotowego traktowania, 

c. znajomości programu edukacyjnego szkoły, 

d. zapoznania się z programem  nauczania, jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami, 

e. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i  zachowaniu, 

f. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, 

g. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

h. pomocy w przypadku trudności, 

i. kształtowania życia szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, 

j. wyrażania opinii i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 

k. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, z 

uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty 

inne  niż samorząd terytorialny. 

l.     poprawienie oceny na zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu. 

m.  wykazania się zdobytą wiedzą na testach, sprawdzianach (dopuszczalne są dwa w tygodniu ze  

wcześniejszą tygodniową zapowiedzią), kartkówkach (dot. tylko z trzech ostatnich lekcji – zapis 

ten nie dotyczy dwóch przedmiotów: języka polskiego i matematyki). 

n. Jednorazowego nieprzygotowania z każdego przedmiotu raz w trymestrze (wykorzystuje należną 

mu kropkę, która zwalnia Go również z kartkówki), nieprzygotowanie zgłasza przed lekcją 

nauczycielowi. 

o. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, z 

uwzględnieniem przepisów  prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty 

inne samorząd terytorialny. 

 

V. OBOWIĄZKI UCZNIA 

§5 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a. przestrzegania Statutu, Regulaminu i Zarządzeń obowiązujących w szkole, 

b. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły oraz 

obowiązkowego uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych, nie zakłócania przebiegu 

zajęć przez niewłaściwe zachowanie. 

c. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów; 

d. usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, swojej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych(przedstawienie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w terminie do jednego 

tygodnia po powrocie ucznia do szkoły; uczeń posiada zeszyt usprawiedliwień – nauczyciel nie 

przyjmuje usprawiedliwień na oddzielnych kartkach): 

e. godnego reprezentowania szkoły, 

f. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

g. zaprzestania korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć lekcyjnych, warsztatów edukacyjnych, konkursów i egzaminów. 

h. noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju określonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu 

z Radą Rodziców: uczeń reprezentujący szkołę na zewnątrz oraz w czasie wszystkich uroczystości 

szkolnych zobowiązany jest nosić - chłopcy - biała koszula, granatowe /czarne spodnie (nie 

dżinsy) , dziewczęta – biała bluzka, granatowa/ czarna spódnica (nie dżinsowa), granatowe /czarne 

spodnie (nie dżinsy) 

i. Uczeń szkoły korzysta odpowiednio z uprawnień przysługujących uczniom szkół prowadzonych 

przez jednostki  samorządu terytorialnego. 

 

 



VI.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

§6 

  1. Egzaminy klasyfikacyjne. 

a. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

b. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin 

klasyfikacyjny. 

c. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń, który realizuje na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki, spełnia obowiązek nauki poza szkołą, realizuje dodatkowy 

przedmiot, którego nie ma  w szkolnym planie nauczania. 

d. Egzaminów klasyfikacyjnych nie przeprowadza się z przedmiotów sztuka, muzyka, plastyka, 

religia i wychowanie fizyczne. 

e. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie uzgodnionym z rodzicami  ucznia i na ich 

wyraźną, pisemną prośbę - w pierwszym tygodniu nowego trymestru - egzamin trymestralny, w 

czerwcu -  egzamin roczny, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej. 

f. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej i przeprowadzany jest przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela tego samego lub pokrewnego  przedmiotu 

g. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: przedmiot, termin egzaminu, 

nazwiska nauczycieli egzaminujących, pytania egzaminacyjne, pracę pisemną ucznia, zwięzłą 

informację o odpowiedziach ustnych oraz ocenę ustaloną w wyniku egzaminu. 

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§7 

1. W szkole działa  Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa  regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące: 

a. szkolnego programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki, regulaminu szkoły oraz 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

b. organizacji pracy szkoły, 

c. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów. 

2. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

a. organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem  szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

b. redagowania i wydawania gazety szkolnej 

c. organizowania działalności kulturalnej,  oświatowej,  sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami, 

d. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

e. typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 

 

 

 



VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUCHARU SZKOŁY 

§8 

1. Puchar szkoły otrzymuje klasa, która spełnia następujące wymagania: 

a. wysoka średnia klasy – (4.2 - 10 pkt.) 

b. średnia z zachowania – (bdb. - 20pkt) 

c. zaangażowanie w projekty i akcje (np. charytatywne) – 15 pkt. 

d. organizacja projektów – 30 pkt. 

e. uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych – za każde 10 pkt. (niezależnie od ilości uczestników) 

f. wysokie miejsca w konkursach – (od 1-3 miejsca - 10 pkt. , wyróżnienie - 5 pkt.) 

2.  Puchar przyznawany jest drogą głosowania (po analizie formalnej i merytorycznej osiągnięć każdej 

klasy), które przeprowadza Samorząd Uczniowski. 

3.  Każda klasa zobowiązana jest do podsumowania osiągnięć w każdym trymestrze i przekazania tych 

informacji przewodniczącemu SU w określonym przez SU terminie. 

 

IX. REGULAMIN OCENIANIA Z ZACHOWANIA UCZNIA W SSP i SGJ W LUBINIE 

§9 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Trymestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z 

zastrzeżeniem punktu 3.1 i 3.2. 

3.1 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w  po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3.2 Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo 

najwyższej nie kończy szkoły. 

4.   Zasady oceniania z zachowania ucznia reguluje szkolny regulamin oceny z zachowania stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego kodeksu. Ocenę trymestralną i roczną z zachowania ucznia ustala 

zgodnie z regulaminem wychowawca i jest ona ostateczna. 

a. Wychowawca ma obowiązek, na początku każdego roku szkolnego, poinformować  uczniów i 

rodziców o zasadach oceniania z zachowania. 

b. Oceny z zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego 

trymestru. 

c. Ocena z zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz  funkcjonowania w środowisku szkolnym i 

jest zgodna ze szkolnym regulaminem oceny z zachowania. 

 

 

 



X. NAGRODY I KARY 

§10 

1. Za wzorowe zachowanie, szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie na rzecz szkoły uczeń może 

otrzymać: 

a. pochwałę Rady Pedagogicznej, 

b. pochwałę  Dyrektora szkoły, 

c. list pochwalny  skierowany do rodziców, 

d. nagrodę Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, 

e. pochwałę wychowawcy. 

2. Wobec uczniów, którzy naruszyli obowiązujące w szkole prawo lub zasady postępowania mogą 

zostać wyciągnięte następujące konsekwencje: 

a. indywidualne upomnienie udzielone przez wychowawcę, 

b. indywidualne upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły, 

c. nagana udzielona przez dyrektora szkoły z zagrożeniem wystąpienia z wnioskiem  o przeniesienie 

do innej szkoły, 

d. zawieszenie przez Dyrektora w tych prawach ucznia, które nie dotyczą prawa i obowiązku nauki, 

e. wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły. 

3. Informacje o  udzielonej nagrodzie lub  wymierzonej karze wychowawca lub Dyrektor szkoły 

przekazuje  ustnie lub pisemnie rodzicom lub prawnym opiekunom Ucznia. 

4. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzice  mogą odwołać się w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia 

o wymierzonej karze. 

5. Każda z wymierzonych kar może być zawieszona na pisemną prośbę i poręczenie wychowawcy, 

rodziców lub prawnych opiekunów lub Samorząd Uczniowski. Decyzję o zawieszeniu kary 

podejmuje Dyrektor szkoły, a Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu tę decyzję 

zatwierdza lub zmienia. 

6. Kara może ulec zmniejszeniu lub anulowaniu na wniosek Dyrektora szkoły, Wychowawcy, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

XI. USTALENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Dyrektor szkoły może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,  wystąpić do 

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten w sposób jawny i 

rażący narusza Statut szkoły, a szczególnie gdy: 

a. lekceważy lub notorycznie lekceważy zapisy Statutu, 

b. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych  i nie wykazuje chęci realizacji, 

c. notorycznie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne, 

d. w sposób  jawny propaguje wobec  pozostałych uczniów w szkole, i poza nią, sprzeczny z 

założeniami szkoły styl bycia i życia, 

e. jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, 

f. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów, 

g. umyślnie  spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc 

fizyczną, 

h. jeśli  spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły 

lub poza nią, 

i. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji  szkolnej, 

j. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciw prawu. 

2. Uczeń nagminnie naruszający Kodeks Ucznia, Regulamin Szkoły, Statut Szkoły może być usunięty 

ze Szkoły decyzją Dyrektora lub na wniosek Rady Pedagogicznej (Rozdział VII, paragraf 35 

Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej i paragraf 34 Społecznego Gimnazjum Językowego w 

Lubinie). 

Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie 

Marta Pilecka - Lalewicz 


