
  

KODEKS UCZNIA 
 

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH 

 

 
Kodeks powstał w oparciu o: 

1. Konwencję o Prawach Dziecka,  

2. Statut Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku,  

3. Program wychowawczy ZSMiL w Słupsku,  

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania,   
6. Wewnątrzszkolny System Usprawiedliwiania.  

 

§ 1.  

 
 
1. Kodeks ucznia jest dokumentem, wskazującym uczniowi jego prawa, obowiązki, a także 

kary, które może ponieść za jego nieprzestrzeganie.   
2. Przepisom kodeksu uczniowskiego, podlega każdy uczeń Zespołu Szkół 

Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, niezależnie od typu szkoły.  

 

PRAWA UCZNIA 

§ 2.  

  
1. Uczeń ma prawo do:  

a. poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej,  

b. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,   
c. nauki, rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów przez:  

a) udziału w kółkach zainteresowań,  

b) udziału w olimpiadach zawodach i konkursach,  

d. reprezentowania szkoły w konkursach , olimpiadach i zawodach,  

e. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,  

f. zapoznania z regulaminami szkolnymi.  
 

g. sprawiedliwej i jawnej oceny, zgodnej z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania, Ustawą o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministerstwa  
Edukacji i Nauki,  

 
h. obniżenia wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią poradni 

specjalistycznych,   
i. otrzymania od nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o 

terminie i zakresie pracy klasowej, z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika przez 
nauczyciela,  

j. pisania w ciągu dnia tylko jednej pracy klasowej,  
 

k. poznania na dwa tygodnie  przed radą klasyfikacyjną przewidywanej oceny z 
zachowania,   

l. odwołania się od przewidywanych ocen zgodnie z regulaminem WSO,  

m. zorganizowania i udziału w wycieczce klasowej,  
 

n. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w 
organizacjach działających na terenie szkoły, 

o.  odwoływania się od decyzji naruszających jego prawa do Dyrektora ZSMiL lub 
Rzecznika Praw Ucznia.   



2. Uczeń ma prawo do korzystania z:  

a. poradnictwa pedagoga i psychologa szkolnego,  
 

b. opieki pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki, pomocy w nagłych 
wypadkach,   

c. pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich funkcji,   
d. pomocy w celu wyrównania braków w zakresie szkoły gimnazjalnej (zgodnie 

z możliwościami szkoły),   
e. pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w związku ze zmianą szkoły 

(zgodnie z możliwościami szkoły),   
f. pomocy materialnej stałej lub doraźnej lub innych form pomocy (w miarę 

możliwości finansowych szkoły),   
g. wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 
obowiązujących regulaminów.  

 

3. Uczennice w ciąży mają prawo do:  
 

a. uczennica klasy I, II i III będąca w ciąży może być urlopowana na okres 1 roku 
szkolnego lub może kontynuować naukę przed i po porodzie,   

b. jeżeli ciąża jest zaawansowana w drugim okresie klasy IV i uniemożliwia jej 
ukończenie szkoły, uczennica jest urlopowana na okres jednego roku, po czym może 
zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie kontynuowania nauki. Prośba 
powinna być złożona z miesięcznym wyprzedzeniem ponownego podjęcia nauki,  

 
c. uczennicy ostatniej klasy umożliwia się kontynuowanie nauki po urodzeniu dziecka (po 

zaliczeniu zaległości) na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego tę 
możliwość wystawionego przez lekarza medycyny pracy oraz podanie uczennicy.  

 
 

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 3.  
  

1. Obowiązki ucznia wynikające z faktu, że jest Polakiem oraz uczniem szkoły w Zespole 
Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku:   

a. okazywanie szacunku:  

- symbolom państwowym, szkolnym, religijnym,  
 

b. godne uczestniczenie w ceremoniach, uroczystościach szkolnych i 
państwowych w stroju odpowiednim do okoliczności:   
- odpowiedni strój to: dla chłopców - spodnie wizytowe (wyklucza się dres, 

jeansy), koszula biała lub w innym pastelowym odcieniu, bądź garnitur; dla 
dziewcząt – spodnie bądź spódnica o stosownej długości (do kolan), bluzka biała 
lub w innym pastelowym odcieniu, bądź garsonka,   

c. dbanie o dobre imię szkoły i promowanie jej w środowisku lokalnym,  

d. wywiązywanie się ze swojej przysięgi złożonej na sztandar szkoły.   
2. Obowiązki ucznia wynikające z regulaminów i przepisów szkolnych:  

a. respektowania Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia, Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania,  
 

b. uczęszczania na zajęcia szkolne, przebywanie na terenie szkoły w czasie 
określonym przez plan zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,   

c. usprawiedliwiania swojej nieobecności zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Usprawiedliwiania,  
 

d. angażowania się w życie szkoły poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, 



pomaganie w pracach porządkowych i społecznych,   
e. poszerzania swojej wiedzy i umiejętności,  

 
f. przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności zakazu wnoszenia na teren 

szkoły niebezpiecznych środków, tj. materiałów wybuchowych, środków zapachowych, 
ręcznych miotaczy gazu, broni palnej i jej atrapy, wskaźników laserowych oraz innych 
przedmiotów i substancji mogących zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywających na 
terenie szkoły.  

 
g. dbania o czystość i porządek na terenie szkoły: w klasach, na korytarzach, toaletach, 

wokół budynku i na boisku szkolnym,   
h. dbania o mienie szkoły,  

i. naprawiania szkód lub poniesienia kosztów jej naprawy,  
 

j. przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkole podczas zajęć 
edukacyjnych i pozalekcyjnych: telefon podczas zajęć należy wyłączyć, nie wolno 
wysyłać i odbierać smsów, dzwonić, odbierać informacji oraz używać telefonu do 
fotografowania bądź nagrywania;  

 
k. przestrzegania zakazu korzystania z innych urządzeń elektronicznych odbiorczo-

nadawczych oraz rejestrujących w szkole podczas zajęć edukacyjnych                          
i pozalekcyjnych: nie wolno korzystać, bez zgody nauczyciela, z aparatów 
fotograficznych, dyktafonów, kamer, odtwarzaczy mp3, mp4, cd, magnetofonów;   

l. dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju: strój uczennicy nie 
może być wyzywający (zbyt duży dekolt, za krótka spódnica lub bluzka); uczeń nie 
może przychodzić do szkoły w spodniach letnich powyżej kolan oraz koszulce bez 
rękawów bądź podkoszulku;   

3. Obowiązki ucznia wynikające z norm współżycia społecznego:   
a. przestrzegania zasad dobrego wychowania:  

- przestrzegania zakazu używania słów obraźliwych i wulgarnych,  
 

b. reagowania i przeciwstawiania się przemocy słownej i fizycznej, 
dokuczaniu innym oraz wszelkim formom agresji,   

c. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz ich godności osobistej,  
 

d. okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz gościom 
odwiedzającym szkołę,   

e. dbania o higienę osobistą oraz zdrowie fizyczne i psychiczne;  
 

f. respektowania polecenia nauczyciela, wychowawcy, dyrektora i innych 
pracowników szkoły; uregulowania wszystkich zobowiązań wobec szkoły w 
przypadku przerwania szkoły oraz przed otrzymaniem świadectwa ukończenia 
szkoły.  

 
4. Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń  i wyposażenia szkoły:  
 

a. w salach lekcyjnych uczeń może przebywać za zgodą nauczyciela lub pod jego 
opieką;   

b. uczeń może korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie szkoły za zgodą 
nauczyciela i pod jego opieką;   

c. z sali gimnastycznej uczniowie korzystają zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie sali gimnastycznej;   

d. w czasie korzystania z czytelni i biblioteki uczeń zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązującego tam regulaminu;   

e. w czasie przerw uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w przypadku 
zauważenia zagrożenia zgłasza go nauczycielowi dyżurnemu;   

f. każda klasa dba o sale lekcyjne, troszczy się o ich wygląd i utrzymuje porządek;   
g. każdy uczeń dba o mienie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkód zobowiązany 

jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich usunięcia.  



NAGRODY 

§ 4.  

  

1. Nagrody przyznawane są uczniom, którzy wyróżnili się:  

a. w nauce,  

b. umiejętnościami zawodowymi,  

c. w sporcie,   
d. udziałem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

e.  najwyższą frekwencją,  

f. aktywną pracą w organizacjach szkolnych,  

g. aktywną działalnością charytatywną,  

h. pomocą koleżeńską, 

i. reprezentowanie szkoły na forum miasta i województwa, 

j. aktywne włączanie się w działalność kulturalną szkoły 

2. Uczeń może otrzymać nagrody w formie:  

1) pochwały Dyrektora Szkoły,   
2) dyplomu,  

3) listu gratulacyjnego adresowanego do rodziców,  

4) nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego,  

5) jednorazowego stypendium przyznawanego przez Dyrektora Szkoły,  

6) nagrody dla najlepszego absolwenta.  

 

KARY  

§ 5.  

   
1. Uczeń lub grupa uczniów, może zostać ukarany za:   

1) niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich,  

2) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a szczególnie za:  
 

a. łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, 
pracowników szkoły i innych osób,  

b. nieobecności nieusprawiedliwione 
c. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,  
d. picie alkoholu i odurzanie się środkami psychoaktywnymi na terenie 

szkoły i poza nią,  
e. posiadanie i handel środkami psychoaktywnymi,  
f. stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych, 
g. wyłudzanie pieniędzy,  
h. kradzieże,  
i. niszczenie mienia szkoły,  
j. zniesławianie szkoły,  
k. włamania do sieci komputerowej, 
l. palenie papierosów, e-papierosów, e-marihuany, 
m. używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
n. zażywanie dopalaczy i innych środków odurzających, zmieniających 

świadomość i szkodzących zdrowiu.  
2. Uczeń może być ukarany, stosując zasadę stopniowania kary, jednak w szczególnie 

drastycznych przypadkach odstępuje się od tej zasady i stosuję się najwyższą karę łącznie 
ze skreśleniem z listy uczniów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego:   

a. upomnieniem wychowawcy klasy,  

b. pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,  

c. upomnieniem Dyrektora Szkoły,  



d. pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców,  
 

e. zakazem udziału we wszelkich zajęciach organizowanych przez szkołę 
(wycieczkach, imprezach okolicznościowych, wyjściach do teatru, kina, udziałem w 
zawodach sportowych itp.),   

f. ustną naganą Dyrektora Szkoły,  

g. pisemną naganą Dyrektora Szkoły 

h. pracą społeczną wykonywaną pod nadzorem nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

i. zawieszenie ucznia w obowiązkach na okres nie dłuższym niż 5 dni,  

j. skreśleniem z listy uczniów.  

Uczeń może być ukarany oddzielnie za frekwencję i zachowanie (przewinienie). Komisja 

Wychowawcza decyduje o czasie obowiązywania kary. 

  
3. Uczeń może być skreślony z Listy uczniów szkoły za:  
 

a. szczególnie rażące naruszenie postanowień Statutu Szkoły;   
b. wielokrotne naruszenie Statutu Szkoły i Kodeksu Ucznia oraz WSO, WSU;   
c. sprzedaż lub zażywanie narkotyków i dopalaczy na terenie szkoły;  

 
d. picie alkoholu na terenie szkoły lub przychodzenie do niej pod wpływem alkoholu;   
e. kradzieże, molestowanie i agresję słowną;  

 
f. chuligaństwo, zagrażające życiu lub zdrowiu innych uczniów i pracowników 

szkoły, mające miejsce na terenie szkoły i poza nią;    
g. nagminnym opuszczaniu zajęć lekcyjnych i warsztatowych, łamiących zasady 

WSU, a w przypadku młodocianego pracownika rozwiązanie umowy o pracę i nie 
podjęcie (podpisanie) nowej w czasie 14 dni. Po uprzednim zawiadomieniu przez 
wychowawcę opiekunów prawnych;   

h. zakłócenie toku lekcji oraz pracy szkoły (np. fałszywe alarmy);  

i. zniszczenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej lub papierowej, 

wprowadzenie jakichkolwiek zmian treści wprowadzonej przez nauczyciela, włamanie 

się do Librusa, e-dziennika. 
 

j. rażące nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły, dotyczące zasad 
bezpieczeństwa, 

k. podszywanie się pod nauczycieli, inne osoby lub uczniów z wykorzystaniem ich 
imion i nazwisk, na forach internetowych i portalach społecznościowych, 
gazetach, publikacjach  prasowych, broszurach, na Facebooku i w  Internecie,  

l. fałszowanie usprawiedliwień nieobecności (lekarskich lub od rodziców), 
m. naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego ucznia słowem lub czynem 

(wulgarne słownictwo, lekceważenie, obraźliwy i obsceniczny sposób bycia). 
n. naruszanie nietykalności lub dobrego imienia nauczyciela (słowem lub czynem), 

na terenie szkoły lub poza nią, ale również w sieci (Facebook   
i inne portale społecznościowe).  

 

4. Tok postępowania w przypadku skreślenia ucznia lub uczniów z listy szkoły:  
 

1) Skreślenie następuje decyzją dyrektora szkoły na podstawie uchwały RP po 
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.  

2) Przy skreśleniu obowiązuje tryb administracyjny.  

3) Należy wykonać następujące czynności:  
 

a. sprawdzić czy dane przewinienie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły;   
b. sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie i dołączyć niezbędną 

dokumenty;   
c. za zgodą dyrektora szkoły zwołać posiedzenie RP, z którego sporządzić 

dokładny protokół i dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty i załączniki   



d. uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Wychowawca,  

pedagog i psycholog szkolny mogą być z urzędu rzecznikami ucznia;  
 

e. wychowawca ma rzetelnie i obiektywnie przedstawić uchybienia w 
postępowaniu ucznia, jego osobowość i okoliczności takiego postępowania;   

f. Rada Pedagogiczna musi przeanalizować wykorzystanie wszystkich możliwości 
wychowawczych wobec ucznia, nałożone kary, rozmowy z uczniem, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną udzieloną uczniowi;   

g. Rada podejmuje uchwałę zgodnie ze swoim regulaminem;   
h. Uchwała o skreśleniu ucznia z listy obliguje dyrektora do przedstawienia  

Radzie sposobu jej wykonania;  
 

i. Uchwała przedstawiona jest do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu. 
Opinia ta nie jest wiążąca, lecz bez niej decyzja nie jest ważna;   

j. Na podstawie uchwały RP oraz własnego postępowania sprawdzającego dyrektor 
szkoły podejmuje decyzję o sposobie ukarania ucznia i powiadamia jego opiekunów 
prawnych;   

k. decyzja o skreśleniu winna zawierać:  

- oznaczenie organu i datę wydania decyzji,   
- podstawę prawną,  

- treść decyzji,  

- tryb odwoławczy;   
l. uczniowi lub jego opiekunom prawnym przysługuje prawo   

odwołania się od decyzji dyrektora do Pomorskiego Kuratora 
 

Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni po jej 
otrzymaniu;  

           m.   uczeń i jego opiekunowie prawni maja prawo wglądu w dokumentację  
                 dotyczącą sprawy, jeżeli uczeń lub jego opiekunowie prawni wniosą  
                 odwołanie, dyr. szkoły ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do niego;  

 
      n.  w trakcie całego postępowania uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia, chyba, 
           że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub uczeń jest zawieszony  
           w prawach ucznia.  

 

 

SPRAWY SPORNE I  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

§ 6. 

 
 
1. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały uregulowane Statutem Szkoły lub nie zostały 

uwzględnione w „Kryteriach oceny z zachowania", są rozstrzygane przez Komisję 
Wychowawczą.  

2. Od decyzji o zastosowanej karze uczniowi lub jego opiekunom przysługuje odwołanie 
składane do Dyrektora Szkoły nie później niż w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.  

 
 
 
 
 
 
Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej ZSMiL w Słupsk  nr 10 z dnia 27.09.2016r. 

 
 



 
Kodeks ucznia zawiera załączniki: 

 

Załącznik nr 1. ABC dobrego wychowania 

Załącznik nr 2. Rota przysięgi uczniowskiej na sztandar szkoły 

Załącznik nr 3. Rota przysięgi absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych                                                                                      

                           i Logistycznych w Słupsku. 



Załącznik nr 1 

 

ABC DOBREGO WYCHOWANIA 

 

KAŻDY UCZEŃ ŚWIADCZY O NASZEJ SZKOLE! 

1. Kłania się wszystkim pracownikom szkoły:   
1) zawsze pierwszy mówi „dzień dobry!”  

2) wyjmuje ręce z kieszeni, gdy kłania się lub z kimś rozmawia.  

2. Stosuje na co dzień zwroty „proszę, dziękuję, przepraszam”.  

3. Przychodzi punktualnie na zajęcia.  

4. Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie, niewyzywająco.  

5. Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa.   
6. W czasie lekcji zachowuje się właściwie:  

1) wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca,  

2) stara się być aktywny i pracować w czasie lekcji,  

3) nie korzysta na lekcji z telefonu komórkowego, dyktafonu ,  
 

4) nie używa aparatu fotograficznego lub kamery bez zgody dyrektora szkoły lub 
nauczyciela prowadzącego.   

7. Dba o kulturę języka:   
1) grzecznie zwraca się do innych,  

2) nie używa wulgarnych słów,  

3) nie krzyczy, ale rozmawia.  

8. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:  

1) ma odwagę przyznać się do winy,  

2) nie kłamie,   
3) nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.  

9. Pamięta o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą:  

1) kłania się osobom które zna,  

2) ustępuje miejsca osobom starszym,  

3) stosuje formuły grzecznościowe,  

4) nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia.  

10. Godnie reprezentuje dobre imię ucznia ZSMiL.  
 
11. Stara się pracować nad własnym charakterem, postępuje zgodnie z zasadami dobrego 

wychowania powszechnie uznawanymi w naszym kraju.  



Załącznik nr 2 
 
 
 

ROTA PRZYSIĘGI UCZNIOWSKIEJ NA SZTANDAR SZKOŁY 

 
My uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku uroczyście 

ślubujemy:  
- rzetelnie wywiązywać się ze swoich powinności uczniowskich,  

- wzorować się na postawie moralnej i pracowitości Patrona Szkoły,  

- szanować powierzone mienie i pomnażać je własną pracą,  

- przestrzegać zasad kodeksu ucznia i regulaminu szkoły,  

- okazywać szacunek ludziom starszym i przełożonym,   
- godnie reprezentować dobre imię szkoły.  

 
 
 

 

/wszyscy: / Uroczyście ślubujemy 



Załącznik nr 3 

 

ŚLUBOWANIE ABSOLWENTOW 
 
 

 
My, absolwenci Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku uroczyście 

ślubujemy:  
1. Zawsze i wszędzie godnie reprezentować dobre imię szkoły.  

2. Pogłębiać i rozszerzać wiedzę i umiejętności .zdobyte w szkole.  

3. Godnie wypełniać obywatelskie powinności.  
 

4. Swoją postawą i uczciwą pracą przyczyniać się do pomnażania dorobku naszej 
Ojczyzny.  

 

/wszyscy: / Uroczyście ślubujemy 


