
KODEKS UCZNIA SP4 – KLASY 1-3 

Uczeń: 

1. Jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia. 

2. Używa zwrotów grzecznościowych. 

3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się na terenie szkoły i podczas wycieczek. 

4. Nie stosuje agresji fizycznej i psychicznej. 

5. Nie obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły, zwraca się do nich z szacunkiem. 

6. Jest ubrany schludnie i czysto, dba o swój wygląd. 

7. W czasie uroczystości szkolnych obowiązkowo ma strój galowy (biała bluzka, granatowa/e  lub czarna/e  spódnica/spodnie) 

8. W czasie przebywania w szkole nie nosi ani nie korzysta z  telefonu komórkowego, tabletu  i innego sprzętu komunikacji 

elektronicznej. 

9. Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 

10. Systematycznie przygotowuje się do lekcji i odrabia zadania domowe, przynosi wymagane materiały i przybory. 

11. Realizuje podejmowane przez siebie zobowiązania i konsekwentnie dąży do celu. 

12. Nie używa środków psychoaktywnych: nie pali, nie pije alkoholu i napojów energetyzujących. 

13. W czasie pobytu w szkole samowolnie nie opuszcza jej terenu. 

14. Szanuje rzeczy swoje i innych, dba o mienie szkoły (sprzęt i wyposażenie). 

15. Oddaje znalezione rzeczy, nie przywłaszcza sobie cudzych.  

 

Zasady oceniania zachowania 

 każdy uczeń na początku każdego okresu otrzymuje 90 punktów za zachowanie; 

 uczeń, który w ciągu okresu utrzymał co najmniej 90 punktów oraz  osiągnął bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, 

 otrzymuje Dyplom Wzorowego Ucznia; 

 uczeń, który utrzymał 90 punktów w okresie, ale nie osiągnął bardzo dobrych i celujących wyników w nauce, 

otrzymuje Dyplom Wzorowego Zachowania; 

 uczeń, który otrzymał w okresie 10 negatywnych uwag nie otrzymuje Dyplomu Wzorowego Ucznia /Dyplomu Wzorowego 

Zachowania; 

 uczeń, który otrzyma 20 pkt. ujemnych, otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy wpisane do dziennika; 

 uczeń, który otrzyma 40 pkt. ujemnych, otrzymuje naganę wychowawcy klasy wpisaną do dziennika; 

 uczeń, który otrzyma 60 pkt. ujemnych, otrzymuje naganę dyrektora szkoły wpisaną do dziennika; 

 uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy lub naganę dyrektora szkoły ma zakaz uczestnictwa w dyskotece, balu, 

uroczystości klasowej, wyjściu klasy do kina/teatru, wycieczce klasowej, a w czasie ich trwania jest zobowiązany do uczestnictwa w 

zajęciach lekcyjnych w innej klasie. 



 

Lp. zachowanie ucznia punkty inne działania nauczyciela 

1. 
ma strój galowy na uroczystościach szkolnych 

(biała bluzka , granatowa/e  lub czarna/e  spódnica/spodnie) 

+ 2  

za każdą uroczystość 
 

2. podejmuje dodatkowe działania na rzecz klasy i szkoły + 2 za działanie  

3. bierze czynny udział w apelach, uroczystościach 
+ 2 za apel, 

uroczystość 
 

4. bierze udział w konkursach szkolnych + 1 za konkurs  

5. bierze udział w konkursach międzyszkolnych + 3 za konkurs  

6. opuszcza samowolnie  klasę  i teren szkoły  - 10  

 uwaga do dziennika, 

 rozmowa z rodzicami  (po każdym 

zdarzeniu) 

7. krzywdzi innych,  bije,  pluje (agresja fizyczna) od - 10 do -1  uwaga do dziennika 

8. 
nie  szanuje rzeczy swoich  i innych, nie dba o mienie szkoły lub 

niszczy je 
od - 10 do -1 

 uwaga do dziennika 

 rozmowa z rodzicami ( w zależności od 

wagi przewinienia) 

 wezwanie rodziców do pokrycia kosztów 

szkody 

9. nie  oddaje znalezionych rzeczy,  przywłaszcza sobie cudze od - 10 do -1 

 uwaga do dziennika 

 rozmowa z rodzicami 

 wezwanie ucznia (rodziców) do zwrotu 

10. zachowuje się niekulturalnie w czasie wyjść poza teren szkoły od - 8 do -1  uwaga do dziennika 

11. używa wulgaryzmów, poniża, nie jest tolerancyjny (agresja słowna) od - 5 do -1  uwaga do dziennika 



12. 
na terenie szkoły nosi w widocznym miejscu i korzysta z telefonu 

komórkowego lub innego środka komunikacji elektronicznej 
- 5  

 uwaga do dziennika  

 rekwirowanie urządzenia (odbiór 

w sekretariacie) 

13. 
używa środków psychoaktywnych:  pali,  pije alkohol  i napoje 

energetyzujące 
- 10  uwaga do dziennika 

14. 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć, m.in.:  

 rozmawia, przerywa wypowiedzi nauczycielowi i rówieśnikom 

wstaje z miejsca 

 je w czasie na to nieodpowiednim 

 nie wykonuje poleceń nauczyciela 

 nie podnosi ręki, gdy chce coś powiedzieć 

od - 5 do -1  uwaga do dziennika 

15. 
obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły 

i nie wykonuje poleceń  dorosłych 
od - 5 do -1  uwaga do dziennika 

16. 
nie stosuje zasad bezpieczeństwa 

(krzyczy,  biega, szarpie kolegów, zaczepia innych, itp.) 
od - 5 do -1  uwaga do dziennika 

17. 

nie  realizuje podejmowanych  przez siebie zobowiązań 

(w sytuacji, gdy uczeń zobowiąże się do przygotowania 

dodatkowych materiałów, wiersza, itp. np. na uroczystość szkolną  

i tego nie zrobi) 

od - 3 do -1  uwaga do dziennika 

18. spóźnia się na zajęcia - 2   uwaga do dziennika 

19. 
nie ma stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

(biała bluzka , granatowa/e  lub czarna/e  spódnica/spodnie) 
- 2   uwaga do dziennika 

20. 
nie  przygotowuje się do lekcji (brak przyborów, podręczników, 

stroju sportowego itp.). 
- 1   uwaga do dziennika 

21. ma farbowane włosy, pomalowane paznokcie, tatuaże  
 upomnienie słowne 

 uwaga do dziennika 

22. nie dba o ubiór i higienę osobistą   uwaga do dziennika 

 

 


