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Szkolny Kodeks  

zasad i norm zachowań ucznia 

Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

w Korycinie 

  

 

 

 
 

 

Zasady i normy zachowań ucznia zostały zebrane i opracowane wspólnie przez społeczność 

szkolną: na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu uczniowskiego, 

posiedzeniach zespołów wychowawczych, rady rodziców oraz posiedzeniach rady 

pedagogicznej. 
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Deklaracja Szkoły: 

• Chcemy, by wszystkie dzieci czuły się w naszej szkole 

bezpiecznie i wiedziały jak postępować w trudnych sytuacjach. 

• Nie tolerujemy żadnej formy przemocy i agresji w naszej szkole. 

• Zapewniamy poszanowanie praw ucznia, dziecka, człowieka.  

 

Opracowane przez całą społeczność szkolna zasady i normy służą: 

• Określeniu dzieciom co jest dopuszczalne, a co nie. 

• Ochronie praw poszczególnych osób. 

• Rozwojowi poczucia wspólnoty szkolnej. 

• Integracji społeczności szkolnej. 

• Zwiększeniu wśród uczniów respektowania norm społecznych 

oraz wyeliminowanie zachowań niezgodnych z tymi normami. 
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Ogólne zasady zachowania w szkole: 

1. Zwracamy się do siebie po imieniu,  nie przezywamy się. 

2. Staramy się być dla siebie mili.  

3. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce. 

4. Problemy rozwiązujemy spokojnymi rozmowami, a nie przez kłótnie.  

5. Staramy się pomóc uczniom, którym ktoś robi krzywdę. 

6. Włączamy do rozmów i wspólnych zajęć uczniów, którzy pozostają na uboczu. 

7. Nie bijemy, ani nie kopiemy innych osób. 

8. Nie używamy wulgarnych słów. 

9. Nie obgadujemy siebie nawzajem. 

10. Nie używamy poniżających gestów. 

11. Nie wyśmiewamy się z innych. 

12. Nie chowamy cudzych rzeczy i nie bierzemy ich bez pozwolenia. 

13. Nie znęcamy się nad innymi uczniami. 

14. Nie zamykamy nikogo w pomieszczeniach (klasie, szatni, toalecie). 

15. Informujemy dorosłych o przypadkach znęcania się, wymuszania pieniędzy i innych rzeczy. 

16. Prosimy o pomoc dorosłych, kiedy ktoś nas krzywdzi (nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi, rodziców). 

17. Okazujemy szacunek innym, w tym wszystkim pracownikom szkoły. 

18. Dbamy o porządek na terenie szkoły i wokół niej. 

19. Przychodzimy do szkoły zgodnie z planem. 

20. Nie wychodzimy do Korycina bez zgody rodzica. 

21. Mamy obowiązek przez cały okres przebywania w szkole  do zmiany obuwia (obuwie 

sportowe na jasnym miękkim spodzie). 

22. Na terenie szkoły obowiązuje nas zakaz fotografowania i nagrywania osób w niej 

przebywających bez ich wyraźnej zgody. 

23. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 

24. Obowiązuje nas zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np.: petard, 

ostrych narzędzi, laserów. 

25. Nasz strój szkolny ma być stosowny, skromny i estetyczny, niedozwolony jest makijaż.  

26. Na uroczystości szkolne obowiązuje nas strój galowy. 

27. Przed lekcjami i po zajęciach lekcyjnych przebywamy w świetlicy szkolnej. 
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DODATKOWE ZASADY 

OBOWIAZUJĄCE 

W BUDYNKU SZKOŁY 

I WOKÓŁ NIEGO 
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Zasady zachowania na korytarzu szkolnym, schodach  

i przy sklepiku szkolnym. 

 

1. Po schodach chodzimy spokojnie, prawa stroną. 

2. Nie biegamy po korytarzach.  

3. Nie gramy w piłkę (nawet papierowa). 

4. Nikogo nie popychamy, nie podstawiamy nóg. 

5. Nie opieramy się o ściany (nie brudzimy ścian butami) 

6. Nie piszemy i nie rysujemy po ścianach. 

7. Nie siedzimy na parapetach i nie otwieramy okien. 

8. Nie stajemy nogami na ławkach znajdujących się na korytarzu. 

9. Nie przebywamy bez potrzeby w toaletach. 

10. Nie wciągamy kolegów i koleżanek do toalet. 

11. Nie przesiadujemy na schodach. 

12. Nie wchodzimy na drabinki. 

13. Na przerwach przebywamy na korytarzu, przed salą lekcyjną, w której mamy lekcje. 

14. Nie trzymamy rąk w kieszeni rozmawiając z drugą osobą. 

15. Nie włączamy windy i nie korzystamy z niej bez uzasadnionej potrzeby. 

16. W przerwach między lekcjami bez uzasadnionej przyczyny nie schodzimy do szatni. 

17. Dbamy o porządek. Śmieci wrzucamy do kosza. 

18. Osoby dokonujące zakupów w sklepiku szkolnym obowiązuje kolejka.  

19. Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami pod salą lekcyjną. 

20. Nie wypychamy nikogo z kolejki ani nie wpychamy się do niej. 

21. Nie robimy „sztucznej kolejki” nie pośpieszamy innych.  

22. Bez potrzeby nie rozmawiamy ze sprzedającym w sklepiku, nie blokujemy kolejki. 

23.  „Krótkie przerwy” spędzamy w szkole, nie wychodzimy na podwórko. 

24. Od dnia 01 listopada do 31 marca wszystkie przerwy spędzamy w szkole. Nie wychodzimy na 

podwórko. 

25. Dbamy o gazetki ścienne, nie niszczymy ich. 

26. Nie niszczymy dekoracji korytarza. 
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Zasady zachowania w szatni. 

 

1. Wchodzimy tylko i wyłącznie do swojej szatni . 

2. Zmieniamy obuwie, zostawiamy wierzchnie okrycie.  

3. Nie przebywamy w szatni bez potrzeby, ani na schodach prowadzących do szatni. 

4. W czasie przerw nie schodzimy do szatni. 

5. Nie zostawiamy w szatni żadnych cennych rzeczy. 

6. Nie wspinamy się po kratach w szatni. 

7. Słuchamy się osoby dyżurującej w szatni. 

 

Zasady zachowania w sali lekcyjnej. 

1. Po dzwonku na lekcję czekamy pod klasą, w której ma się ona odbyć. 

2. Zachowujemy ciszę i spokój. 

3. Jeden mówi reszta słucha. 

4. Chcąc zabrać głos podnosimy rękę. 

5. Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych. 

6. Nie przerywamy osobie mówiącej. 

7. Nie chodzimy po klasie, nie niszczymy wystroju klasy. 

8. Nie siadamy na parapetach. 

9. Nie niszczymy mienia szkoły (np. nie rysujemy po krzesłach, ławkach, nie wyjmujemy 

wkrętów itp.). 

10. Nie używamy telefonów komórkowych, mamy je wyłączone. 

11. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie 

nauczyciela. 

12. Podczas lekcji nie jemy i nie pijemy napojów. 

13. Nie opuszczamy sali w trakcie lekcji bez pozwolenia nauczyciela. 

14. Po zakończonej lekcji zostawiamy po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, kontrolują dyżurni. 

15. Z klasy po zakończonej lekcji wychodzimy, nie na sygnał dzwonka, lecz wtedy gdy 

powie o tym nauczyciel, który nie może zabierać uczniom  czasu z przerwy. 

16. Nie huśtamy się na krzesłach . 

17. Bez pozwolenia nauczyciela nie opuszczamy rolet. 

18. Nie otwieramy okien. 

19. Nie żujemy gumy i nie zostawiamy jej przyklejonej pod krzesłem. 

20. Dodatkowe zasady dotyczące zachowania na lekcji oraz procedur lekcyjnych ustala 

nauczyciel w porozumieniu z uczniami. 
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Zasady zachowania na placu szkolnym i na parkingu. 

1. W czasie przerw śródlekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach nie przebywamy na 

parkingu. 

2. W sytuacji gdy rodzic przyjeżdża po dziecko – uczeń nie biegnie w kierunku 

samochodu, tylko czeka aż przyjdzie po niego rodzic.  

3. Na placu szkolnym nie wychodzimy za „białą linię”. 

4. Nie podbiegamy do autobusu, podchodzimy wtedy, gdy pozwoli nauczyciel świetlicy 

lub nauczyciel dyżurujący. 

5. Wchodząc do autobusu ustawiamy się w kolejce. 

6. Nie wpychamy się do kolejki i nie wypychamy z niej młodszych kolegów i koleżanek. 

7. Nie skaczemy po ławkach na placu szkolnym, nie niszczymy zieleni i nie śmiecimy. 

8. Nie wybiegamy za ogrodzenie szkoły. 

9. Nie skaczemy ze schodów przed szkołą i nie ganiamy się po nich z innymi. 

10. Nie zaśmiecamy schodów i placu pestkami.  

11. Nikogo nie popychamy ze schodów. 

12. Nie gramy w piłkę przed szkołą. 

13. Rowery zostawiamy w wyznaczonych do tego miejscach. 

14. Zachowujemy szczególną ostrożność poruszając się po placu szkolnym. 
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FUNKCJONOWANIE SZKOLNEGO KODEKSU ZASAD I NORM 

Szkoła w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom współpracuje z Policją 

oraz innymi instytucjami zajmującymi się tego typu działalnością. 

• Niniejszy Kodeks wywieszony jest w widocznym miejscu na korytarzu. 

• Wychowawca w klasie raz w semestrze przypomina uczniom zasady 

obowiązujące w szkole. 

• Wychowawcy raz na dany etap edukacyjny zapoznają rodziców ze Szkolnym 

Kodeksem. 

•  Za negatywne zachowania uczniów podczas przerw, wpisywane są uwagi 

przez nauczycieli dyżurujących. 

• W sprawach nie ujętych w Kodeksie, a zaistniałych, decydują inne przepisy. 

• Za nieprzestrzeganie zasad powyższego kodeksu uczniowie będą ponosić 

konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły i przyjętym Regulaminem oceniania 

zachowania. 

 

 

 


