KODEKS UCZNIA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W SOPOCIE
§1
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej, w tym do odpoczynku w czasie przerw między lekcjami, ferii
zimowych, wiosennych oraz letnich,
b) opieki wychowawczej i bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz poszanowania godności własnej,
c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań nienaruszających praw innych osób,
d) prywatności i dyskrecji,
e) korzystania z poradnictwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
f) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce
w ramach jego czasu pracy w szkole,
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć lekcyjnych
i nadobowiązkowych,
h) sprawiedliwego i jawnego oceniania,
i) wyboru rzecznika prawa ucznia i nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
samorządu,
j) wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
k) reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
i konkursach artystycznych,
l) uczestnictwa w imprezach klasowych i ogólnoszkolnych za zgodą wychowawcy,
m) korzystania ze szczęśliwych numerków zgodnie z ustanowionym przez SU
regulaminem,
n) korzystania z jednego dnia bez oceniania w pierwszy dzień po powrocie
(niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy) po tygodniowej,
usprawiedliwionej nieobecności bądź tygodniowej nieobecności całej klasy
(wycieczka).

§2
Obowiązki ucznia

1.
a)
b)
c)

Uczeń ma obowiązek:
systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne,
systematycznie przygotowywać się do zajęć,
kulturalnie zachowywać się podczas lekcji, nie przeszkadzając w pracy
nauczycielowi i kolegom,
d) przestrzegać zasad kultury w stosunku do innych uczniów i wszystkich
pracowników szkoły,
e) respektować prawa ucznia i prawa człowieka,
f) dbać o honor i tradycję szkoły,
g) szanować mienie szkolne, własne i innych oraz dbać o porządek i estetykę
otoczenia,
h) dbać o estetyczny i stosowny dla ucznia wygląd, a w szczególności:
 nie nosić w czasie lekcji czapek, innych nakryć głowy, kurtek i innej
odzieży wierzchniej itp.,
 nie nosić biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego,
 nie ubierać się w wyzywający sposób (np.: krótkie spódniczki, krótkie
spodenki, bluzki, głębokie dekolty ),
 ewentualny makijaż uczennic powinien być dyskretny,
i) przestrzegać wewnętrznych regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole,
j) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
w szczególności: uczeń nie pali tytoniu , nie pije alkoholu, nie używa narkotyków
oraz żadnych środków uzależniających, odurzających zarówno w szkole jak i poza
nią,
k) przestrzegać zakazu używania podczas lekcji urządzeń elektronicznych,
nagrywających i odtwarzających dźwięk i obraz (MP3/4, aparatów cyfrowych
itp.), telefonów komórkowych (dla celów edukacyjnych na polecenie nauczyciela
lub za jego zgodą uczeń może wykorzystywać funkcje tych urządzeń),
l) usprawiedliwienia nieobecności w terminie maksymalnie dwóch tygodni od
powrotu do szkoły,
m) alarmować opiekunów i udzielić pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia
życia lub zdrowia kolegi/koleżanki ze szkoły.

§3
Rodzaje nagród
1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
a) pochwała wychowawcy klasy,
b) wyeksponowanie, przedstawienie, zaprezentowanie osiągnięć ucznia
na forum klasy, na stronie internetowej szkoły lub w gablotach informacyjnych,
c) odnotowanie szczególnych osiągnięć ( w tym pracy na rzecz szkoły) ucznia, na
świadectwie szkolnym w rubryce „szczególne osiągnięcia ucznia”,
d) przyznanie i wręczenie dyplomów przez wychowawcę,
e) przyznanie i wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów uznania przez Dyrektora
szkoły,
f) przyznanie nagrody Dyrektora szkoły za wysokie wyniki w nauce za cały okres
nauki w liceum,
g) skierowanie do rodziców listu pochwalnego za szczególne osiągnięcia ucznia
przez Dyrektora szkoły lub wychowawcę,
h) wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta lub Prezesa Rady
Ministrów.

§4
Rodzaje kar
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Uczeń może zostać ukarany:
uwagą nauczyciela,
upomnieniem wychowawcy klasy,
zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
pisemną naganą wychowawcy klasy z obniżeniem oceny z zachowania,
upomnieniem Dyrektora szkoły,
pisemną naganą Dyrektora szkoły,

g) przeniesieniem do innej szkoły lub skreśleniem z listy uczniów,
(skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji Dyrektora szkoły, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego).

2. Przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreślenie z listy uczniów może nastąpić,
gdy:
a) notorycznie łamie on przepisy Kodeksu Ucznia, otrzymał kary przewidziane
w kodeksie, a zastosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych
efektów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający
zdrowiu i życiu własnemu lub innych uczniów,
c) dopuszcza się czynów łamiących prawo (m.in. kradzieże, wymuszenia,
zastraszanie, stosowanie przemocy),

d) mimo zastosowanej procedury w przypadku wagarów, nadal uporczywie
unika uczęszczania na zajęcia,
e) w przypadku szczególnie rażącego naruszenia Kodeksu Ucznia Dyrektor
szkoły ma prawo wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ustępie 2
z pominięciem trybu określonego w ustępie 1,
f) fakt ukarania ucznia przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora szkoły
odnotowuje się każdorazowo w e-dzienniku,
g) szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o zastosowanej wobec niego karze,
h) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół
roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego i Uczniowskiego,
Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej,
i) w celu pomocy i wsparcia uczniów w poprawie wyników nauczania oraz
zmiany postaw wobec obowiązków szkolnych umożliwia się zawieranie
kontraktów między uczniem, rodzicem i przedstawicielem szkoły.
W kontrakcie ustala się warunki i zasady postępowania do przestrzegania,
których zobowiązuje się uczeń. Określa się również czas trwania kontraktu
i konsekwencje wynikające z niedotrzymania jego postanowień.

§5
Tryb odwołania się ucznia od kary
1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od kary
nałożonej przez wychowawcę lub Dyrektora szkoły.
2. Odwołanie, skierowane do Dyrektora szkoły, należy przedstawić na piśmie
w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o ukaraniu.
3. Decyzję o utrzymaniu lub odwołaniu kary Dyrektor szkoły podejmuje w ciągu
14 dni od otrzymania odwołania.

Zmiany uchwalono w dniu 17.01.2013
Wejście w życie od 21.01.2013

