KODEKS ETYCZNY UCZNIA
SZKOŁY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
I ZOBOWIĄZANIA UCZNIA SAT:
1.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia
w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

2.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania kultury słowa, przeciwstawiania się
w sposób społecznie akceptowany objawom brutalności i wulgarności
w społeczności szkolnej i poza nią.

3.

Uczeń ma obowiązek poszanowania odmiennych przekonań
i poglądów innych ludzi, a także godności i wolności drugiego człowieka.

4.

Uczeń powinien służyć pomocą koleżeńską.

5.

Uczeń powinien szanować i pomagać ludziom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

6.

Uczeń powinien działać na rzecz dobroczynności
i różnych form społecznej opieki w swojej społeczności lokalnej.

7.

Ucznia powinien cechować schludny wygląd, dostosowany do wymogów pracy
szkolnej.

8.

Uczeń jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji
w sprawach osobistych, powierzanych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to
ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.

9.

Uczeń ma obowiązek propagowania proekologicznego stylu życia.

10.

Uczeń jest zobowiązany do dbania o własny, harmonijny rozwój fizyczny,
duchowy i moralny.

11.

Uczeń powinien mieć świadomość odpowiedzialności za własny rozwój.

II PRAWA UCZNIA SAT:
1. Uczeń ma prawo do ochrony i poszanowania jego godności, własnych poglądów,
odrębności religijnej, przynależności narodowej, etnicznej i rasowej.
2. Uczeń ma prawo do wolności słowa z zastrzeżeniem, że nie może to uwłaczać
godności wspólnoty szkolnej i nie może być sprzeczne z obowiązującym prawem.
3. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej, do rozwijania swoich zainteresowań,
zdolności i talentów w trakcie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i imprez
organizowanych przez SAT.
4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej, przed uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi
przejawami patologii społecznej.
5. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce.
6. Uczeń ma prawo odwołania się w sytuacjach konfliktowych do wychowawcy,
a w wyjątkowych wypadkach do Rady Pedagogicznej.
7. Uczeń ma prawo do powiadamiania go z wyprzedzeniem min. jednego tygodnia
o terminie i zakresie pisemnych testów i sprawdzianów wiadomości obejmujących
duże działy materiału. W ciągu dnia może odbyć się tylko 1 sprawdzian lub test,
w ciągu tygodnia nie więcej jak 3. Kartkówki, zawierające materiał maksymalnie
z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane.
8. Uczeń ma prawo do wglądu w swoją pracę klasową.
9. Uczeń ma prawo do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw
świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
10. Uczeń ma prawo być powiadomiony na 4 tygodnie wcześniej przed wystawieniem
ocen semestralnych o zagrożeniu oceną niedostateczną.
11. Uczeń ma prawo do dostępu do środków dydaktycznych znajdujących się
w dyspozycji Szkoły za zgodą nauczyciela.
12. Uczeń ma prawo do uczestnictwa w edukacji kulturalnej i korzystania z dorobku
kulturowego społeczeństwa polskiego (muzea, teatr, itp.)
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III OBOWIĄZKI UCZNIA SAT:
1. Uczeń ma obowiązek samorozwoju, czyli wykorzystywania w pełni czasu
przeznaczonego na naukę, do rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy
i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych.
2. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia.
3. Uczeń ma obowiązek aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania
obowiązujących na nich zasad.
4. Uczeń ma obowiązek uzupełniania braków wynikających z jego nieobecności.
5. Uczeń ma obowiązek posiadania na lekcjach stosownych pomocy dydaktycznych.
6. Uczeń ma obowiązek postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
dbania o dobre imię i tradycje Szkoły oraz współtworzenia jej wizerunku.
7. Uczeń ma obowiązek do okazywania szacunku wszystkim pracownikom Szkoły
i członkom wspólnoty szkolnej.
8. Uczeń ma obowiązek troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, a szczególnie poszanowania
pomocy dydaktycznych będących w dyspozycji Szkoły i ucznia.
9. Ucznia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych
środków odurzających oraz palenia tytoniu (złamanie tych norm może być
jednoznaczne z wydaleniem ze Szkoły).
10. Uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich
kolegów.
11. Uczeń ma obowiązek reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach,
zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami
i możliwościami.
12. Uczeń ma obowiązek pracy na rzecz klasy i szkoły
13. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny, bezpieczeństwa i kultury na
wyjazdach, wycieczkach, Zielonych Szkołach oraz w czasie imprez szkolnych
i międzyszkolnych.
14. Uczeń ma obowiązek poszanowania cudzej własności (kradzież jest jednoznaczna
z wydaleniem ze Szkoły).

3

15. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny
musi być odpowiedni i dostosowany do miejsca i okoliczności.
W gimnazjum nie dopuszcza się przychodzenia na zajęcia w krótkich spodenkach
i koszulkach na ramiączkach.
16. Ucznia obowiązuje zakaz farbowania włosów, ekstrawaganckich fryzur, makijażu,
malowania paznokci. Dopuszcza się dyskretne i nie stwarzające zagrożenia dla
bezpieczeństwa uczniów noszenie biżuterii.
17. Ucznia obowiązuje strój szkolny sportowy, podczas zajęć wychowania fizycznego,
zajęć dodatkowych o charakterze sportowym, imprez sportowych na terenie Szkoły
i poza nią.
Strój szkolny sportowy:

- granatowe spodenki gimnastyczne lub granatowe spodnie dresowe
- T-shirt z logo Szkoły
- obuwie sportowe, sznurowane na jasnej podeszwie
18. Ucznia obowiązuje strój szkolny galowy, podczas uroczystości patriotycznych,
szkolnych i różnych form reprezentowania Szkoły na zewnątrz, decyzją dyrektora
szkoły lub wychowawcy klasy.
Strój szkolny galowy dla dziewcząt:

- granatowa lub czarna spódnica
- biała koszulka polo z logo szkoły
- granatowy, rozpinany sweterek z logo szkoły lub kamizelka
- ciemne, wizytowe obuwie (nie na wysokim obcasie)
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Strój szkolny galowy dla chłopców:

- granatowe lub czarne spodnie wizytowe
- biała koszulka polo z logo szkoły
- granatowy, rozpinany sweterek z logo szkoły lub kamizelka
- ciemne, wizytowe obuwie
19. Ucznia obowiązuje strój szkolny noszony w dni powszednie – od poniedziałku do
czwartku.
Strój szkolny dla dziewcząt:

- granatowe lub czarne spodnie – dopuszczalne są dżinsy
- granatowa lub czarna spódnica
- biała koszulka polo z logo szkoły
- granatowy, rozpinany sweterek z logo szkoły lub kamizelka
- obuwie szkolne
Strój szkolny galowy dla chłopców:

- granatowe lub czarne spodnie – dopuszczalne są dżinsy
- biała koszulka polo z logo szkoły
- granatowy, rozpinany sweterek z logo szkoły lub kamizelka
- obuwie szkolne
20. Uczeń zobowiązany jest na terenie budynku Szkoły do noszenia obuwia zmiennego
na jasnej podeszwie. Uczeń, który zapomniał obuwia na zmianę ma obowiązek
zakupić w sekretariacie szkoły ochraniacze. Noszenie ochraniaczy nie może być
nagminne.
21. Uczeń ma obowiązek przy wejściu na salę gimnastyczną i boisko szkolne do zmiany
obuwia na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.
22. Uczeń w szkole nie nosi nakrycia głowy i okryć wierzchnich.
23. Ucznia obowiązuje na terenie Szkoły zakaz posiadania i korzystania z telefonów
komórkowych. Z zakazu przynoszenia telefonów komórkowych zwolnieni są
uczniowie samodzielnie wracający po lekcjach do domu.
a) uczniowie w razie potrzeby mogą korzystać z telefonu w sekretariacie
b) uczniowie uprawnieni do posiadania telefonów komórkowych zobowiązani są:
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- wyłączyć telefon przed wejściem do Szkoły
- nie wyjmować telefonu w czasie pobytu w Szkole
Uczniom, którzy nie będą respektowali powyższych zarządzeń telefony będą
odbierane i deponowane w sekretariacie szkoły. Telefon będzie mógł odebrać rodzic
ucznia za potwierdzeniem odbioru.

IV PRZYWILEJE UCZNIA SAT:

1. W pierwszym tygodniu nauki szkolnej uczeń nie otrzymuje ocen
niedostatecznych.
2. Nowy uczeń nie otrzymuje ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki
3. Prace klasowe z tego samego przedmiotu, z obszernych partii materiału, nie mogą
odbywać się częściej niż 1 raz na 2 tygodnie.
4.

Za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie Rada Pedagogiczna SAT
przyznaje stypendium.

5.

Uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji
w wymiarze ustalonym przez nauczyciela.

6.

Uczeń zaangażowany w pracę społeczną na rzecz Szkoły może być zwolniony
z godzin lekcyjnych na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu.

V NAGRODY I KARY
1.

Uczniowie szczególnie aktywni i wyróżniający się w nauce, sporcie, aktywności
twórczej, uczestnictwie w olimpiadach i konkursach, pracy społecznej na rzecz
wspólnoty szkolnej mogą być nagrodzeni stypendium naukowym, nagrodami
rzeczowymi, dyplomami, Nagrodą Ikara, pochwałą na forum klasy lub szkoły,
listem pochwalnym wysłanym do rodziców.

2.

Uczniowie nie przestrzegający Kodeksu Etycznego Ucznia SAT mogą podlegać
następującym karom:
•

ustne upomnienie wychowawcy klasy

•

pisemna nagana wychowawcy klasy

6

3.

•

ustne upomnienie Dyrektora Szkoły

•

pisemna nagana Dyrektora Szkoły

•

obniżenie oceny z zachowania

•

zawieszenie w prawach ucznia do udziału

•

w reprezentowaniu Szkoły
zawieszenie w prawach ucznia

•

skreślenie z listy uczniów

W ramach zadośćuczynienia za złamanie Kodeksu, uczeń ma obowiązek
wykonania zleconych przez Radę Pedagogiczną prac na rzecz wspólnoty szkolnej.

4.

Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do Rady Pedagogicznej.

5.

Uczeń wchodzący w konflikt z prawem decyzją Rady Pedagogicznej może być
wydalony z SAT.

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etycznego Ucznia
Szkoły Aktywności Twórczej
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