Kodeks ucznia
Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku
Rozdział I. Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1. systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się, przynosić
usprawiedliwienia, być przygotowanym do lekcji i odrabiać prace domowe;
2. wykorzystywać wszelkie możliwości do zdobywania i poszerzania wiedzy,
rzetelnie pracować;
3. na miarę swoich możliwości osiągać jak najlepsze wyniki w nauce;
4. dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów;
5. dbać o honor i tradycje szkoły;
6. godnie reprezentować szkołę;
7. być prawdomównym i uczciwym;
8. wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
9. szanować pracowników szkoły, gości szkoły, koleżanki i kolegów;
10.dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów;
11.dbać o higienę i swoje zdrowie, nie stosować używek: alkoholu, papierosów,
narkotyków;
12.dbać o estetykę własnego wyglądu, a na uroczystości wkładać strój galowy;
13.dbać o sprzęt znajdujący się w szkole (nie pisać po ławkach, ścianach i
murach), zachowywać porządek;
14.dbać o podręczniki, zeszyty i pomoce szkolne;
15.naprawić wyrządzoną szkodę;
16.zmieniać obuwie;
17.przestrzegać ustaleń władz szkolnych np. zapisów Statutu Szkoły.

Rozdział II. Prawa ucznia
Uczeń ma prawo:
1. do przejawiania aktywności podczas lekcji, wykazywania samodzielności
w zdobywaniu wiedzy;
2. do korzystania z różnych pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole;
3. do dodatkowej pomocy nauczyciela wtedy, gdy nie rozumie tematu;
4. do pomocy ze strony kolegów;
5. do informacji (z wyprzedzeniem) o terminach i zakresie pisemnych prac
klasowych;
6. do niepisania prac klasowych i nieudzielania odpowiedzi ustnych,
bezpośrednio po tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności;
7. do zgłoszenia dwa razy w semestrze nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych,
jeśli dana lekcja odbywa się więcej niż 1 raz w tygodniu ( jeden raz w
semestrze, gdy dana lekcja odbywa się 1 raz w tygodniu);

8. do poprawy prac klasowych w terminie określonym w Przedmiotowych
Zasadach Oceniania;
9. do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych;
10.do przedstawiania wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i innym
nauczycielom swoich problemów osobistych;
11.do poszanowania godności własnej i swojej rodziny;
12.do swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów bez naruszania godności
innych;
13.do reprezentowania szkoły;
14.do korzystania z przerw międzylekcyjnych;
15.do wypoczynku podczas przerw świątecznych, ferii, dni wolnych od zajęć
lekcyjnych.

Rozdział III. Nagrody i kary
1. Uczeń może być nagrodzony za :
1.1. rzetelną naukę i pracę na rzecz społeczności szkolnej;
1.2. wzorową postawę;
1.3. wybitne osiągnięcia;
1.4. dzielność i odwagę.
2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia
przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według
odrębnych zasad.
3. Uczeń za nieprzestrzeganie Kodeksu ucznia może otrzymać karę w postaci:
3.1 upomnienia ustnego udzielonego przez wychowawcę klasy;
3.2 upomnienia w postaci wpisu w dzienniku elektronicznym;
3.3 osobistego lub pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów)
przez nauczyciela, wychowawcę o nagannym postępowaniu dziecka;
3.4 upomnienia ustnego udzielonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
32 w Białymstoku;
3.5 czasowego (termin jest dokładnie określony) zawieszenia w wybranych
prawach ucznia m. in. do: reprezentowania szkoły podczas uroczystości
szkolnych i międzyszkolnych, udziału w wycieczkach, uroczystościach
klasowych;
3.6 zawieszenia pomocy materialnej lub rzeczowej finansowanej przez szkołę;
3.7 pozostawienia ucznia po zajęciach dla naprawienia wyrządzonych szkód;
3.8 nagany udzielonej przez wychowawcę;
3.9 nagany w formie pisemnej udzielonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 32 w Białymstoku (informacja o tym zostaje również skierowana do
rodziców);
3.10 przeniesienia ucznia do równoległej klasy w szkole;

3.11 podjęcia działań w celu przeniesienia ucznia do innej szkoły.
4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej jednak niż
pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie:
4.1 Samorządu klasowego lub uczniowskiego;
4.2 Rady Rodziców;
4.3 Rady Pedagogicznej;
4.4 innej organizacji działającej w szkole.
5. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 32 w Białymstoku w terminie 7 dni od jej nałożenia.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
Kodeks ucznia został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i
zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 w
Białymstoku w dniu 28.11.2017 r.

