
Kodeks zachowania ucznia w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim 
 Uczeń ma obowiązek: 

1. być obecnym na wszystkich zajęciach szkolnych zgodnie z planem zajęć 
2. przygotowywać się do zajęć  
3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 
4. nosić czysty, skromny, niewyzywający i odpowiedni do zajęć w szkole strój (bluzki nieodsłaniające talii, 

brak dekoltu); 
5. wygląd zewnętrzny ucznia, jego fryzura nie mogą świadczyć o przynależności do subkultury,  dopuszcza 

się noszenie krótkich spodni i spódnic długość: niewyzywająca; na terenie szkoły nie zakładamy kapturów i 
nie nosimy czapek, kurtki pozostawiamy w szatni. 

6. wyklucza się makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, posiadanie tatuaży, dopuszcza się noszenie 
przez dziewczynki małych kolczyków przylegających do uszu, 

7.  uczeń jest zobowiązany nosić strój galowy podczas: uroczystości szkolnych, koncertów, reprezentowania 
szkoły na zewnątrz(konkursy, poczet sztandarowy, delegacje na oficjalne uroczystości), przez strój galowy 
należy rozumieć: 
a. dla dziewcząt: granatowa lub czarna spódnica lub spodnie oraz biała bluzka bez ozdób, 
b. dla chłopców: granatowe lub czarne spodnie oraz biała koszula bez ozdób. 

8. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz higienę osobistą, 
9. szanować mienie szkolne, wyposażenie klas i innych pomieszczeń szkoły, 
10. dbać o dobre imię swojej szkoły, 
11. pracować na rzecz pozytywnego wizerunku szkoły, 
12. podporządkowywać się poleceniom nauczycieli, zarządzeniom dyrektora szkoły i rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego 
13. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym  poprzez 

społecznie akceptowane formy, 
14. przebywać na terenie szkoły w czasie zajęć szkolnych, 
15. przestrzegać postanowień statutu szkoły i wszystkich regulaminów. 

Uczeń: 
1. nie pali tytoniu, nie spożywa alkoholu, narkotyków ani innych używek, 
2. nie wagaruje i nie namawia do wagarów, 
3. nie  korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez 

zezwolenia nauczyciela, 
4. nie przynosi do szkoły rzeczy i substancji zagrażających bezpieczeństwu, 
5. nie używa wulgaryzmów, zachowuje się w sposób kulturalny wobec innych. 

W przypadku nieprzestrzegania  zasad wymienionych w ust. 1 i 2 uczeń podlega karom przewidzianym w statucie 
szkoły. 


