KODEKS ETYCZNY GIMNAZJALISTY
Kodeks Etyczny zawiera ustalenia dotyczące funkcjonowania uczniów
Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie. Stanowi on
uszczegółowienie obowiązków uczniów i praw szkolnych. Ma na celu tworzenie życia
szkolnego bardziej przejrzystym, oraz daje możliwość przewidywania konsekwencji,
swoich zachowań.
1. Strój szkolny
Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie. Nie dozwolony jest
makijaż, farbowanie włosów lub modelowanie ich w sposób ekstrawagancki, malowanie
paznokci, tatuaże. Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta.
W szkole nie można nosić nakryć głowy. Zabrania się noszenia ubiorów i symboli typowych
dla sekt i subkultur. Obowiązuje obuwie sportowe (typu adidasy), nie jest dozwolone
noszenie butów na obcasie lub wysokiej podeszwie, glanów czy traperów.
W dni uroczyste (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego) uczniowie przychodzą
w stroju galowym: biała (jasna) koszula (bluzka) i ciemne spodnie (spódnica), bordowy
krawat. W dni deszczowe, oraz w okresie jesień - wiosna (od chwili ogłoszenia takiego
obowiązku przez dyrekcję), uczniowie zmieniają w szkole obuwie, i nie przebywają w szatni
w godzinach od 900 do 1225.
2. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu. Ma też prawo
znać wszystkie swoje oceny. O ocenach informuje nauczyciel - uczeń nie ma wglądu do
dziennika i nie ma prawa go nosić. Na wyraźne polecenie nauczyciela dziennik przynieść
może wyłącznie dyżurny szkolny.
3. Lekcja
1) Uczniowie mają prawo do:
a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu
treści lekcji.
b) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia.
b) Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad
porządkowych.
c) Uzupełniania braków wynikających z absencji.
4. Sala lekcyjna
1) Uczniowie mają prawo:
a) Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego
projektu uzgodnionego z wychowawcą.
b) Kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam
klasę.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) Pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku.
b) Dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

c) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub
pomocy dydaktycznych.
5. Procedury lekcyjne
1) Wejście do klasy.
a) Uczniowie ustawiają się w sposób uporządkowany przed klasą.
b) Nauczyciel otwiera klasę. Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy.
c) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie.
d) Uczniowie przygotowują się do lekcji.
e) Nauczyciel sprawdza listę obecności.
f) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, podaje
natychmiast powód spóźnienia, nauczyciel decyduje czy jest wystarczający do
usprawiedliwienia.
2) Zachowanie w czasie lekcji.
a) Uczeń odpowiada z ławki, chyba, że został wezwany do tablicy, mapy itp.
b) Nie je , nie żuje gumy.
c) Nie trzyma na ławce rzeczy nie będących pomocami do danej lekcji.
d) Nie słucha walkmena i nie korzysta z telefonu komórkowego.
e) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła - uczniowie wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.
3) Zakończenie lekcji.
a) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
b) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek ;odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
c) Uczniowie wychodzą z klasy w sposób uporządkowany.
6. Prace domowe
1) Uczniowie mają prawa do:
a) Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości.
Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych. Kształtowania nawyku
odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
7. Zeszyt przedmiotowy
1) Uczniowie mają prawo do:
a) Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
2) Uczniowie mają obowiązek do:
a) Starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciel.
8. Procedury inne niż lekcyjne
1) Nieobecności.
a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym
(dzienniczek) 16-kartkowy w kratkę z podpisem rodziców, usprawiedliwienia
nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu
nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane,
spóźnień usprawiedliwionych przez rodziców nie może być więcej niż trzy
w semestrze.

b) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu z którego
lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje wyłącznie na
podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców, w razie choroby lub zasłabnięcia
ucznia, pielęgniarka szkolna wzywa rodzica.
c) Zwolnienie ucznia z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny w-f musi
zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się
je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali .
d) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
e) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie
w świetlicy szkolnej lub uczestniczą w lekcji z inną grupą.
9. Zachowanie
1) Uczeń wita i żegna pracowników szkoły w tym czasie stoi i nie trzyma rąk
w kieszeniach.
2) W stołówce je z zachowaniem kultury i nie hałasuje.
3) Nie stosuje zabaw siłowych podczas przerw. Nie używa się wulgaryzmów.
Nie wszczyna bójek, nie stosuje przemocy słownej i fizycznej.
4) Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych narzędzi i zabawek.
5) Obowiązuje zakaz przynoszenia przedmiotów wartościowych / telefony
komórkowe, dyktafony, walkmeny itp.
6) W czasie zajęć w-f zegarki, pieniądze, dokumenty, biżuterię należy przekazać
prowadzącemu lekcję nauczycielowi.
7) Szatnię szkolne i szatnie w-f z pozostawioną w nich odzieżą zawsze muszą być
zamknięte.
8) Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i spożywania innych
środków uzależniających.
9) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły.
10) Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej,
w planie zajęć ucznia.
11) Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od
zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela.
10. Odpoczynek
1) Uczniowie mają prawo do:
a) Odpoczynku podczas przerwy.
b) Spędzania czasu wolnego w świetlicy szkolnej.
c) W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na
dziedzińcu szkolnym tj. teren pomiędzy budynkiem głównym szkoły a halą
sportową do końca klombu.
d) Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z
wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
b) Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka.
c) Zachowania zasad higieny osobistej I higieny otoczenia.

