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Wstęp 
 

 

 

 KODEKS POSTĘPOWANIA UCZNIA dostarcza jasnej definicji 

nieodpowiedniego/nagannego zachowania oraz zawiera wykaz środków dyscyplinarnych                

i interwencyjnych, które mogą być zastosowane w przypadku zaangażowania się uczniów           

w niedozwolone działania. KODEKS zapewnia spójność i sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, wspiera proces nauczania i uczenia się w szkole poprzez dyscyplinę na 

zajęciach szkolnych. 

 Wszyscy członkowie szkolnej społeczności – uczniowie, nauczyciele, rodzice – znają              

i rozumieją standardy zachowania oraz konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania.  

 Nauczyciele/wychowawcy/dyrektor szkoły przed zastosowaniem odpowiednich 

środków dyscyplinarnych muszą uwzględnić różne czynniki i okoliczności zaistniałego 

zdarzenia, w tym w szczególności wiek ucznia (uczniowie nieletni i pełnoletni), 

dotychczasowe zachowanie, współpraca lub jej brak z rodzicem/opiekunem prawnym 

ucznia, różnego rodzaju dysfunkcje potwierdzone orzeczeniem specjalisty mogące mieć 

wpływ na zachowanie. Kary muszą być adekwatne do popełnionego przewinienia.  

 Wychowawcy klas są odpowiedzialni za przekazanie informacji zawartych                       

w KODEKSIE uczniom i rodzicom.  
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1. Uczeń 

1.1 Prawa ucznia  

 Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów na 
lekcjach wprowadzających, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, 
4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami oraz 
innymi przejawami patologii społecznej, 

5) ochrony i poszanowania jego godności, 
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, 
7) rozwijania zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
8) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 
9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii, 
10) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
11) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności                   

w nauce, 
12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych  odrębnymi 

przepisami, 
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych                            

i księgozbioru biblioteki, dostępu do TI podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie Liceum, 
15) wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się 

w organizacjach działających na terenie szkoły, 
17)  prawo do odwołania się od oceny  w sytuacjach i na zasadach określonych                               
      w  wewnątrzszkolnym  systemie oceniania i innych regulaminach. 

 
1.2 Obowiązki ucznia  

     1) obowiązki ucznia 

a) zapoznać się z aktami prawa wewnątrzszkolnego regulującymi zasady 
postępowania w szkole, w tym konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. 

b) regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, 
c) pisemnie usprawiedliwić wszystkie nieobecności w szkole, 
d) uczyć się systematycznie i rozwijać  swoje umiejętności,  
e) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych, w życiu szkoły, 
f) dbać o schludny wygląd, w tym przestrzegać ustaleń szkoły dotyczących stroju 

szkolnego (codziennego i galowego), 
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g) godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym, w kraju, w świecie, 
h) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Liceum, 
i) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, 
j) przeciwstawiać się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 
k) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny, 
l) przestrzegać ograniczeń w korzystaniu z osobistych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły, jeśli mogą one zakłócać tok lekcji, sprawdzianu, egzaminu, 
prawidłowe funkcjonowanie szkolnej sieci komputerowej, 

m) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, za szkody   
wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni, 

n) ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, posiadania i/lub dystrybucji oraz 
używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu. 

 

      2) zasady usprawiedliwiania nieobecności  

 a) uczniów niepełnoletnich 

 uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia                 
w szkole. W przypadku nieobecności uczeń lub jego rodzice (opiekunowie 
prawni) mają obowiązek w ciągu tygodnia, licząc od daty ostatnich 
opuszczonych zajęć, wyjaśnić przyczynę nieobecności w formie pisemnej               
w zeszycie kontaktu wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami. Nie 
należy honorować usprawiedliwień przyniesionych po tym terminie; 

 usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy; 

 nauczyciel prowadzący lekcje w danej klasie ma obowiązek sprawdzenia 
obecności uczniów i dokonania stosownych zapisów                                                      
w dzienniku. W przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim 
przedmiocie nauczyciel zawiadamia wychowawcę; 

 wychowawca  klasy  na  podstawie  dostarczonego  mu   zwolnienia  
lekarskiego lub  innego dokumentu  usprawiedliwia  uczniowi godziny  
nieobecności  na  zajęciach. W uzasadnionych przypadkach wychowawca 
klasy ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach 
lekcyjnych pomimo przedstawienia usprawiedliwienia od rodziców; 

 usprawiedliwienie lub zwolnienie od rodziców winno zawierać dokładną datę, 
godzinę oraz przyczynę nieobecności dziecka w szkole. Usprawiedliwienie, 
które brzmi: „Proszę usprawiedliwić wszystkie nieobecności mojego dziecka w 
szkole” lub: „Wiem o wszystkich nieobecnościach mojego dziecka w szkole” 
jest nieważne; 

 uczniowie zwolnieni w danym dniu z powodu choroby nie mogą przebywać na 
terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. Jeśli ich obecność 
zostanie potwierdzona, usprawiedliwienie traci ważność; 

 wychowawca nie może uznać usprawiedliwienia nieobecności na wybranych 
zajęciach. Jeśli uczeń jest obecny tylko na wybranych lekcjach, nieobecność 
uznaje się za nieusprawiedliwioną w całym dniu; 

 wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 każdego miesiąca 
wypełnia w dzienniku tabelę dotycząca nieobecności; 
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 o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (np. pobyt w szpitalu lub 
sanatorium, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić 
wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły. Takie godziny 
nieobecności ucznia liczone są do indywidualnej frekwencji na zajęciach, 
natomiast nie liczone są do ogólnej liczby opuszczonych godzin przez klasę; 

 jeśli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu (np. z powodu 
wizyty u lekarza), przedstawia wychowawcy informację na piśmie 
potwierdzającą ten fakt. Wychowawca klasy składa swój podpis w zeszycie 
kontaktu wychowawcy z rodzicami potwierdzając zgodę na zwolnienie ucznia 
z zajęć. Uczeń ma obowiązek przedstawienia zwolnienia nauczycielowi,                    
z którego lekcji został zwolniony, a nauczyciel odnotowuje zwolnienie                     
w dzienniku (symbol oznaczający nieobecność usprawiedliwioną); 

 w przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela 
uczącego. Nauczyciel odnotowuje zwolnienie w dzienniku (symbol 
oznaczający nieobecność usprawiedliwioną); 

 w przypadku telefonicznej prośby rodzica o zwolnienie ucznia, rodzic ma 
obowiązek potwierdzić to zwolnienie w formie pisemnej w zeszycie kontaktu; 

 spóźnienia na lekcje są usprawiedliwiane tylko w uzasadnionych przypadkach; 

 zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i również na nich wymagana jest 
obecność ucznia; 

 dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym 
dniem szkolnym podczas którego wymagana jest obecność ucznia w szkole; 

 jeśli uczeń nie dostarczył usprawiedliwienia w terminie i ma więcej niż 10 
godzin nieusprawiedliwionych wychowawca klasy informuje rodzica. Jeśli 
uczeń ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu 
wychowawca klasy ma obowiązek poprosić rodzica na rozmowę, w której 
uczestniczy również pedagog szkolny; 

 dostarczanie  fałszywych  zwolnień  lekarskich  lub dokonywanie innych 
oszustw w  celu  udokumentowania  konieczności  opuszczenia   zajęć  jest  
karane. 
 

 b) uczniów pełnoletnich   

 procedury obowiązujące nauczyciela i wychowawcę patrz pkt. a) uczniów 
niepełnoletnich ; 

 pełnoletni uczniowie mają prawo samodzielnie dokonywać usprawiedliwień 
nieobecności na zajęciach lekcyjnych jeśli rodzice zwrócili się do wychowawcy 
klasy z pisemną prośbą o umożliwienie samodzielnego usprawiedliwiania 
nieobecności przez ich dziecko. 

 
1.3 Obowiązki dyżurnego 

1) przygotowuje przed lekcją pomoce naukowe wskazane przez nauczyciela 

2) dba o porządek w sali: wyciera tablicę, wietrzy salę, przynosi kredę 

3) wychodzi na przerwę ostatni (przed nauczycielem) po wykonaniu wszystkich 

swoich obowiązków. 
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1.4  Normy etyczne 

1) Godność ucznia w naszej szkole pojmowana jest jako jego niezbywalna wartość 
jako człowieka – konkretnej osoby, istoty rozumnej, wolnej w swoich wyborach                            
i zasługującej na szacunek. Nasz uczeń rozumie znaczenie tego słowa; pamięta, że 
godność to też odpowiedzialność za swoje czyny. Dba więc o godność osobistą 
oraz godność innych. W codziennym życiu szkolnym okazuje szacunek 
nauczycielom, pracownikom szkoły, swoim koleżankom i kolegom.  

2) Uczeń naszej szkoły zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 
etycznymi. Rozumie, że są wartości, którym nie należy się sprzeniewierzać, 
dlatego nie oszukuje, nie okłamuje nauczyciela, nie ściąga. Potrafi przeprosić, gdy 
wymagają tego okoliczności. 

3) Nauczyciel docenia godne zachowanie ucznia w sytuacji, gdy ten uczciwie                       
i otwarcie przyznaje się do nieprzygotowania się do lekcji i w sposób honorowy 
godzi się ponieść tego konsekwencje. 

4) Uczniowie i nauczyciele dbają o wzajemne relacje, okazując sobie szacunek, 
nawet wtedy, gdy są odmiennego zdania 

 
 
2. Procedury postępowania w przypadku łamania przez ucznia obowiązków 
Wszelkie wpisy dotyczące popełnionych przez ucznia wykroczeń i czynów karalnych zostają 
odnotowane w Widok dziennika/Notatki – uwagi o uczniach. Uwagi są zachowane do 
końcowo rocznej archiwizacji dziennika. 
 

Lp. RODZAJ WYKROCZENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

1. 

WYKROCZENIA DYSCYPLINARNE 
a) używanie wulgarnego lub obelżywego języka, 
b) podawania  nieprawdziwych informacji, 
c) odmowa wykonania polecenia nauczyciela lub 

pracownika szkoły, 
d) zachowywanie się w sposób dwuznaczny, 

obrażanie werbalne, zachowanie związane ze 
strefą płciowości, 

e) lekceważący stosunek do nauczyciela lub 
pracownika szkoły, 

f) palenie papierosów na terenie szkoły, terenie 
przyległym oraz imprezach szkolnych. 

 

a) zawiadomienie wychowawcy klasy o zaistniałym 
wykroczeniu. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 

b) wychowawca klasy po uzyskaniu informacji przeprowadza 
rozmowę z uczniem, odnotowuje ten fakt w dzienniku jako 
„wykroczenia dyscyplinarne”, 

c) wychowawca wzywa rodziców i informuje o zaistniałej 
sytuacji i zastosowaniu odpowiedniej kary, tj. nagany 
wychowawcy klasy, 

d) w sytuacji powtarzających się wykroczeń wychowawca 
klasy informuje pedagoga i dyrekcję. Uczeń otrzymuje 
odpowiednią karę w postaci ustnego upomnienia  
dyrektora. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku.  
 

2. 

WYKROCZENIA RAŻĄCE 
a) notoryczne wagary (powyżej 50 godzin w 

semestrze lub 50% nieobecności w ciągu 
miesiącu), 

b) oszustwa, fałszowania dokumentacji szkolnej, 
c) umyślne niszczenie mienia szkolnego, 

wandalizm, 
d) rozprowadzanie treści zniesławiających inne 

osoby, również przez Internet, telefon 
komórkowy, 

e) picie alkoholu na terenie szkoły, terenie 
przyległym, imprezach i wycieczkach szkolnych, 

f) agresywne zachowanie mogące spowodować 
uszczerbek na zdrowiu, obrażenia, zagrożenia 
życia lub zdrowia. 

a) zawiadomienie wychowawcy klasy o zaistniałym 
wykroczeniu. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 

b) zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów, 
pedagoga szkoły i dyrekcję, 

c) udokumentowanie zaistniałego wykroczenia                          
w dzienniku jako, wykroczenia rażące” przez wychowawcę 
klasy, 

d) uczeń otrzymuje odpowiednią karę w postaci pisemnej 
nagany dyrektora szkoły, 

e) uczeń, który dopuści się jednokrotnie w/w wykroczeń 
otrzymuje ocenę naganną z zachowania, 

f) uczeń może zostać przeniesiony do klasy równoległej,  
g) zaistniały czyn musi mieć odzwierciedlenie                                

w dokumentacji szkolnej ucznia jako  „czyny karalne”.  
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3. 

CZYNY KARALNE  
a) kradzież mienia szkolnego, mienia innych osób, 
b) paserstwo, 
c) akty przemocy wobec innych uczniów, 

pracowników szkoły, 
d) posiadanie i/lub rozprowadzanie oraz używanie 

substancji niedozwolonych, narkotyków i 
innych środków odurzających  na terenie szkoły 
oraz imprezach szkolnych,  

e) inne wykroczenia, przestępstwa przewidziane    
w Kodeksie Wykroczeń podlegające karze. 

 

a) szkoła niezwłocznie wzywa rodziców lub prawnych 
opiekunów do natychmiastowego przybycia, 

b) w zależności od wydarzenia, szkoła zawiadamia właściwy 
organ: policję, pogotowie ratunkowe,  

c) w przypadku odmowy przybycia rodziców lub braku 
kontaktu z nimi lekarz decyduje czy ucznia w towarzystwie 
pedagoga można przekazać policji czy należy przewieźć go 
do placówki służby zdrowia, 

d) po zebraniu opinii wychowawca, pedagog  i dyrektor 
szkoły ustalają karę z uwzględnieniem opinii i akceptacji 
rady pedagogicznej 

e) zaistniały czyn musi mieć odzwierciedlenie                                   
w dokumentacji szkolnej ucznia jako „czyny karalne”,  

f) uczeń, który dopuści się jednokrotnie w/w wykroczeń 
otrzymuje ocenę naganną z zachowania, 

g) uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły 
ponadgimnazjalnej,  

h) jeśli uczeń jest pełnoletni zostaje skreślony z listy uczniów I 
Liceum.  

 

 


