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KODEKS UCZNIA  

PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOWALEWIE POMORSKIM. 

 

I. Prawa ucznia. 

 

Uczeń ma prawo do: 

 

1. Bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania. 

2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy             

umysłowej. 

3. Przedstawiania Dyrekcji Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania 

od Nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

4. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie godności. 

5. Korzystania z jednej lub kilku form pomocy stypendialnej bądź doraźnej. 

6. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych. 

8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

9. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i koncertach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami. 

10. Jawnej i sprawiedliwej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy 

i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za 

wiadomości i umiejętności). 

11. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

12. Zwolnienia z lekcji (tylko w bardzo ważnych przypadkach) wyłącznie za wiedzą i zgodą 

nauczyciela przedmiotu. 

13. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego. 

14. Wpływania w życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole. 

15. Odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia w sprawach nie objętych Kodeksem Ucznia. 
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II. Obowiązki ucznia. 

 

Uczeń ma obowiązek do: 

 

1. Obecności na wszystkich zajęciach objętych harmonogramem nauczania a w razie 

nieobecności usprawiedliwiania swojej absencji na najbliższych zajęciach. 

2. Punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz czynnego w nich uczestniczenia. 

3. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności. 

4. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych. 

5. Zawiadamiania pedagoga przedmiotu głównego o nieobecności na najbliższych 

zajęciach. 

6. Utrzymywania higieny osobistej oraz schludnego wyglądu. 

7. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 

8. Okazywania pomocy młodszym i słabszym oraz szacunku nauczycielom i wszystkim 

pracownikom szkoły. 

9. Podporządkowania się ustaleniom Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu 

uczniowskiego. 

10. Zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. 

11. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. 

12. Utrzymania czystości i porządku na terenie szkoły. 

13. Terminowego dokonywania obowiązkowych wpłat na rzecz szkoły (np. opłata za 

wypożyczony instrument). 

14. Postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności. 

15. Dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu oraz reprezentowania 

wizerunku Szkoły na zewnątrz. 

16. Zapoznania się i przestrzegania regulaminów, procedur oraz zarządzeń obowiązujących 

w szkole i dostępnych w sekretariacie szkoły oraz/lub ich części na stronie internetowej 

szkoły. 
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III. Zakazy. 

 

Uczeń ma zakaz: 

 

1. Niszczenia przedmiotów, instrumentów i innego dobra należącego do szkoły. 

2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania wszelkich środków 

odurzających na terenie szkoły. 

3. Uczestniczenia bez zgody nauczyciela przedmiotu głównego we wszelkiego typu 

zespołach muzycznych organizowanych poza terenem szkoły. 

4. Biegania i hałasowania na terenie szkoły. 

 

 

IV. Nagrody. 

 

- Pochwała ustna nauczyciela wobec uczniów klasy. 

- Pochwała ustna Dyrektora Szkoły wobec uczniów klasy. 

- Pochwała pisemna umieszczana w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią 

przez wszystkich zainteresowanych. 

- Nagroda rzeczowa za wyniki w nauce. 

 

V. Kary. 

 

- Nagana ustna nauczyciela klasy wobec uczniów klasy. 

- Nagana ustna Dyrektora Szkoły wobec uczniów klasy. 

- Nagana pisemna umieszczana w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią 

przez wszystkich zainteresowanych. 

- Zawieszenie w prawach ucznia. 

- Skreślenie z listy uczniów.   

  

 


