
   

KODEKS  GIMNAZJALISTY

Gimnazjum  nr 1 im. J. Słowackiego w Trzciance

Kodeks Gimnazjalisty zawiera prawa i obowiązki uczniów. Daje uczniom  możliwość bycia 
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkoły i wdraża ich do samodzielności oraz 
odpowiedzialności za własne postępowanie. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki w miarę 
własnych możliwości oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

  

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15.01.2001r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 2.10.2001r. wniesiono poprawki.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.08.2005r. wniesiono poprawki.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 04.09.2006r. wniesiono poprawki
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.06.2007r. wniesiono poprawki
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2008r. wniesiono poprawki
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20.11.2008r. wniesiono poprawki
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 08.02.2012r. wniesiono poprawki
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GIMNAZJALISTA MA PRAWO:

1.Do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2.Do zdobywania wiedzy i umiejętności przekazywanych w sposób interesujący,   
   wykorzystujących jego naturalną aktywność i umiejętności.

3.Rozwijać własne zainteresowania i talenty poprzez przynależność do kół zainteresowań.

4.Znać zasady oceniania, klasyfikowania i promowania.

5.Do jawnej, umotywowanej oceny swoich wiadomości, umiejętności i zachowania.

6.Znać termin i zakres prac klasowych i sprawdzianów z tygodniowym  wyprzedzeniem.

7. Do jednokrotnego poprawienia oceny ze sprawdzianów i prac klasowych w formie ustalonej 
przez nauczyciela, w ciągu tygodnia   od wystawienia oceny.

8.Znać ocenę okresową na 21 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej   
   poprzez wpis do „Dziennika Gimnazjalisty”.

9.Z ważnych przyczyn uczeń ma prawo do nieprzygotowania się na zajęcia szkolne w  ilości 
   wskazanej, dozwolonej przez nauczyciela przedmiotu.

10.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na wybrane  zajęcia może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

11.Reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
   sportowych zgodnie z umiejętnościami i zdolnościami.

12.Wpływać na życie szkoły poprzez pracę w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

13.Posiadać własne poglądy i wyrażać własne opinie nie uwłaczając nikomu.

14.Przedstawiać swoje problemy Wychowawcy, Dyrektorowi i Pedagogowi   
     Szkolnemu i oczekiwać niezbędnej pomocy.

15.Organizować w szkole w porozumieniu z Dyrektorem różnego rodzaju imprezy 
     kulturalne, oświatowe, sportowe i rozrywkowe.

16.Do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości i uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi.

17.Do redagowania gazetek szkolnych.

18.Zwolnić się z lekcji:
  a) na pisemną prośbę rodziców;
  b) na podstawie orzeczenia pielęgniarki szkolnej lub lekarza;
  c) za zgodą Wychowawcy lub Dyrektora.
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19.Do zwolnienia z odpowiedzi w przypadku organizowanych przez Samorząd   
    Uczniowski ( na odmiennych zasadach) dni szczególnych (np. szczęśliwy numerek).

20.Korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego u pedagoga szkolnego i 
psychologa.

GIMNAZJALISTA MA OBOWIĄZEK:  

1. Systematycznie i punktualnie uczęszczać do szkoły (przychodzić nie wcześniej niż 
   10 minut przed zajęciami).

2. Na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności (do tygodnia czasu wychowawca oczekuje na   
   pisemne usprawiedliwienie).

3. Systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.

4. Zachowywać się kulturalnie wobec wszystkich osób na terenie szkoły i poza nią.

5. Dbać o estetykę wyglądu (nie wolno farbować włosów i malować się) i stroju (nie wolno nosić 
odkrytego brzuch i ramion )

6. Posiadać strój galowy: biała góra (bluzka lub koszula), ciemny (czarny lub granatowy) dół.

7. Posiadać ważną legitymację szkolną.

8. Być tolerancyjnym wobec poglądów i przekonań innych osób.

9. Przeciwstawiać się złu i reagować na przejawy złego zachowania i agresji przez zawiadomienie 
   Nauczyciela dyżurującego, Wychowawcy lub Dyrektora szkoły.
 
10.Dbać o zdrowie własne i swoich kolegów (nie palić papierosów, nie pić alkoholu, 
     nie używać środków odurzających, nie nosić ozdób zagrażających   bezpieczeństwu).

11.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

12.Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.    
 
13.Pokrywać wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, umeblowania, budynku, rzeczy należących 
     do innych osób)w zakresie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
14.Pozostawić wierzchnie okrycia w szafce lub na korytarzu (nie wolno wnosić ich do sal  
     lekcyjnych).

15.Na przerwach wychodzić na boisko (z wyjątkiem dni   niepogodnych i w uzasadnionych 
     przypadkach).

16.Zwracać w terminie książki do biblioteki.

17.Godnie reprezentować szkołę.
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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

1) Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
d) dzielność i odwagę. 

2) Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III gimnazjum:
a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
c) list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców, 
d) świadectwo z wyróżnieniem,
e) wpis do Złotej Księgi,
f) nagroda rzeczowa i inne w miarę posiadanych środków finansowych. 

4) Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
    5) Tytuł Prymusa Gimnazjum nr 1 w Trzciance otrzymuje uczeń po zakończeniu trzeciego 
       etapu    kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z trzech lat nauki w gimnazjum.
     6) Tytuł Prymusa Roku Gimnazjum nr 1 w Trzciance otrzyma uczeń  za najwyższą średnią 
        i   wzorowe zachowanie w danym roku szkolnym.

NAGANY I KARY

1) Ustala się następujące rodzaje kar:
a) pisemne upomnienie wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców,
b)  pisemne upomnienie dyrektora z zakazem korzystania z przywilejów szkolnych 
przez miesiąc, 3 miesiące lub cały semestr tj. szczęśliwego numerka, zakaz 
reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i udziału w imprezach klasowych 
i szkolnych,
c) nagana dyrektora szkoły i pisemne powiadomienie rodziców o nagannym 
zachowaniu dziecka,
d) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,
e) wnioskowanie o przeniesienie do innej szkoły.

2) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy  
     klasy, Samorządu Uczniowskiego lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 3 dni 

roboczych
    3)Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wystąpić o    
         skreślenie ucznia z listy uczniów, gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
b) dopuszcza się kradzieży,
c) wchodzi w kolizję z prawem,

4



d) demoralizuje innych uczniów,
e) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

4) Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym  
     przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu decyzji kuratora 

i zgody dyrektora szkoły, do której uczeń zostanie przeniesiony.
5) Dyrektor może nie wyrazić zgody na naukę w gimnazjum uczniowi, który ukończył 18 lat 
i nie realizuje obowiązku szkolnego, czyli porzucił szkołę .
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