
Załącznik Nr 2 
do Statutu Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 

 
 
 

Kodeks Postępowania 

w Zespole Szkół Centrum Edukacji 

im. Ignacego Łukasiewicza 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Szkoła działa w oparciu o obowiązujący Statut, w którym zawarte są cele  
i zadania Szkoły, zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz prawa 
i obowiązki uczniów. Kodeks Postępowania szkoły jest dokumentem 
zawierającym postanowienia, regulujące życie wewnętrzne całej społeczności 
szkolnej podczas wypełniania statutowych obowiązków. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie szanują prawo każdego 
członka społeczności szkolnej do własnych poglądów i do osobistej „inności” 
pod warunkiem, że nie obraża to nikogo i nikomu nie czyni krzywdy. 

3. Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje przestrzeganie ogólnie 
przyjętych norm moralnych, kultura osobista i uczciwość. 

4. Troska o dobre imię szkoły powinna przyświecać wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 
 

 

II. Nauka. 
 

1. Uczniów obowiązuje systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia.  
W przypadku nieobecności uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają 
obowiązek poinformowania o przyczynie i przewidywanym czasie trwania 
nieobecności niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) np. przez telefon 
do wychowawcy. Pisemne usprawiedliwienie uczeń powinien dostarczyć 
wychowawcy w ciągu siedmiu dni od powrotu do szkoły. Uczniowie 
niepełnoletni są usprawiedliwiani przez rodziców, w przypadku 
nieobecności dłuższej niż trzy dni mogą przedstawić zwolnienie lekarskie. 
Uczniowie pełnoletni mają prawo do samodzielnego usprawiedliwienia 
dwóch dni w roku szkolnym. 

2. Wychowawca klasy na podstawie dostarczonego mu zwolnienia lekarskiego lub 
wydanego przez Szkołę druku usprawiedliwień, usprawiedliwia uczniowi 
godziny nieobecności na zajęciach. Kierując się poczuciem odpowiedzialności 
za powierzonych jego opiece wychowanków może, ale nie musi usprawiedliwić 
uczniowi godziny nieobecności na pisemną lub ustną prośbę rodziców. 

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

4. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć, wykonywać i oddawać do 
sprawdzenia w ustalonym terminie prace domowe. 

5. Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłaszać nauczycielowi przed ich 
rozpoczęciem. 
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6. Uczeń może zgłosić brak przygotowania się do zajęć z przyczyn losowych, ale 
ilość takich zgłoszeń w semestrze jest ograniczona: 

 jedno nieprzygotowanie, jeśli przedmiot nauczania odbywa się  
w wymiarze jednej godziny tygodniowo, 

 dwa nieprzygotowania, jeżeli przedmiot odbywa się w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo i więcej. 

Nauczyciel ma prawo nie respektować zgłoszonego zbiorowo nieprzygotowania 
do odpowiedzi lub pracy klasowej. 
Uczniowi, który nie jest przygotowany do zajęć i nie zgłosi tego przed ich 
rozpoczęciem, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę cząstkową 
niedostateczny. 

7. Każdy pisemny sprawdzian wiadomości, obejmujący większą partię materiału 
(więcej niż trzy ostatnie lekcje) powinien być przez nauczyciela zaplanowany, 
zapisany w dzienniku lekcyjnym i podany do wiadomości uczniów z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. W ciągu dnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa, a w ciągu 
tygodnia, co najwyżej trzy. 

9. Przesunięcie na inny termin zapowiedzianej pracy klasowej może nastąpić tylko 
za zgodą nauczyciela i wówczas, gdy klasa przyjmie konsekwencje wynikające 
z przesunięcia terminu np: dwie prace klasowe w jednym dniu lub cztery  
w jednym tygodniu. 

10. Kartkówki obejmujące materiał, co najwyżej trzech ostatnich jednostek 
lekcyjnych mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi, przy czym czas 
przeznaczony na ich napisanie nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. 

11. Uczeń ma prawo poznać oceny sprawdzianu pisemnego i otrzymać poprawiony 
sprawdzian do wglądu, w terminie trzech tygodni od czasu przeprowadzenia 
tego sprawdzianu. 

12. Obecność na lekcjach mających postać pisemnego sprawdzianu wiadomości 
jest obowiązkowa.  

13. Ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie jest przygotowany do pracy 
klasowej, nauczyciel może zwolnić z obowiązku pisania pracy, wyznaczając mu 
w tym czasie inne zajęcie. 

14. Uczeń ma prawo prosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej mu oceny 
cząstkowej i semestralnej. 

15. Uczeń ma prawo odwołać się od procedury wystawiania rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z przedmiotów i z zachowania w terminie 7 dni od otrzymania 
świadectwa. 

16. O uczestniczeniu klasy w imprezach kulturalnych w godzinach lekcyjnych 
decydują dyrektor szkoły lub jego zastępcy i nauczyciel przedmiotu. 

17. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów, którzy biorą udział w olimpiadach  
i konkursach przedmiotowych. Olimpijczycy – uczestnicy zawodów 
wojewódzkich, okręgowych i centralnych mają prawo - za zgodą dyrektora do 
zwolnienia z zajęć szkolnych w ilości 1 do 5 dni, w zależności od stopnia 
trudności egzaminu, w tygodniu poprzedzającym eliminacje. Osiągnięcia  
w olimpiadach i konkursach premiowane są oceną celujący z przedmiotu. 

18. Każdy uczeń, który pomaga w nauce koleżance lub koledze i czyni  
to bezinteresownie jest premiowany podwyższoną oceną z zachowania. 
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III. Zachowanie. 
 

1. Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie zarówno w szkole jak i poza 
szkołą. Szczególną uwagę powinien zwracać na kulturę słowa. 

2. Uczeń przebywający w szkole powinien wykonywać polecenia nauczycieli 
i pracowników obsługi. 

3. Uczniowi nie wolno pić alkoholu, używać środków odurzających i palić 
papierosów na terenie szkoły. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie przestrzega zakazu picia alkoholu, używania 
środków odurzających i palenia papierosów stosuje się następujące 
postępowanie: 
a) Poinformowanie rodziców; 
b) Wygłoszenie na forum klasy referatu dotyczącego skutków zdrowotnych 

i społecznych używania środków odurzających; 
c) Obniżenie oceny z zachowania i inne kary regulaminowe; 
d) Dopuszcza się przebadanie ucznia alkomatem za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych (zgodę wyrażają rodzice podczas pierwszych zebrań 
klasowych); 

e) Dopuszcza się przebadanie ucznia testem na obecność narkotyków  
w obecności rodzica lub opiekuna (zgodę wyrażają rodzice podczas 
pierwszych zebrań klasowych). 

5. Na początku roku szkolnego zapoznaje się uczniów i ich rodziców  
z konsekwencjami nieprzestrzegania punktu 4. 

6. Uczniowi nie wolno siadać na parapecie okna oraz stwarzać swym 
zachowaniem sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu jego i innych członków 
społeczności szkolnej. 

7. Uczeń jest obowiązany do przestrzegania przepisów bhp podczas wszystkich 
zajęć związanych z nauką w szkole. W szkole obowiązuje zakaz noszenia 
długich, sztucznych paznokci (akryli, tipsów itd.) oraz dużych kolczyków. 

8. Po zakończeniu zajęć uczeń ma obowiązek udać się do szatni, zająć miejsce  
w kolejce po ubranie i oczekiwać na jego wydanie. 

9. W czasie biwaków, rajdów i wycieczek uczeń stosuje się do poleceń opiekuna  
i przestrzega regulaminu zajęć. 

10. W przypadku zbiorowej ucieczki uczniów z zajęć: 
a) nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika „uczniowie nie zgłosili się na 

lekcje/zajęcia” i notuje uczniom nieobecność, 
b) wychowawca klasy wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do ucieczki, 
c) uczniów obowiązuje odrobienie zajęć lub wykonanie zadanej przez 

nauczyciela dodatkowej pracy domowej, 
d) prowokatorzy ucieczki, jeśli takich uda się ustalić, otrzymują kary 

regulaminowe z pominięciem ich stopniowania. 
11. Uczeń uczęszcza na zajęcia szkolne w stroju odpowiednim do rodzaju 

odbywanych zajęć. 

 W czasie uroczystości szkolnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz 
obowiązuje strój świąteczny (biała bluzka/ koszula; ciemne spodnie, 
spódnica). 

 Wygląd ucznia w szkole powinien być schludny i estetyczny. Ubranie nie 
powinno być jaskrawe i ekstrawaganckie, ale skromne, o stonowanej 
kolorystyce. 
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 Nie jest dozwolone ubieranie i uczesanie propagowane przez 
przedstawicieli subkultur młodzieżowych.  

 Na zajęciach lekcyjnych i imprezach szkolnych w auli uczeń nie może 
przebywać w okryciu wierzchnim i nakryciu głowy. 

 Uczniów po wejściu do szkoły obowiązuje zmiana obuwia na inne, 
niedewastujące podłóg (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSCE). 

12. W okresie zimowym Szkoła jest zamykana (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 
ZSCE) ze względu na bezpieczeństwo uczniów. 

13. Uczeń ma obowiązek noszenia identyfikatora, a w przypadku nieposiadania go 
– na polecenie pracownika Szkoły – ma udokumentować własną tożsamość. 

14. Za każdy dzień wypożyczenia identyfikatora zastępczego uczeń płaci 1 zł,  
a wyrobienie nowego identyfikatora kosztuje 5 zł. 

15.  Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania urządzeń 
telekomunikacyjnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony 
sprzęt telekomunikacyjny. Uczniowie mogą korzystać podczas zajęć  
z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących  
i odtwarzających obraz i dźwięk tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela 
prowadzącego zajęcia (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie 
dydaktycznym), 

16. Uczniowi nie wolno fotografować, nagrywać, filmować członków społeczności 
szkolnej (nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów) bez ich zgody. 

17. Szkoła ma prawo, po wyczerpaniu stopniowalnych kar regulaminowych oraz 
innych możliwości wpłynięcia na zachowanie ucznia, skreślić ucznia z listy 
uczniów. 

18. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po 
uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 
Uczniowskiego. 

 
 
 

IV. Współgospodarzenie szkołą. 
 

1. Młodzież szkolna korzysta z pomieszczeń szkolnych i ma obowiązek troszczyć 
się o porządek i czystość w całym budynku szkolnym i wokół niego. 

2. Uczniowie pełniący dyżur w klasie mają obowiązek: 
o sprawdzenia przed wejściem do sali lekcyjnej (pracowni) porządku  

w części wykonywania innych poleceń nauczyciela korytarza 
zajmowanego przez uczniów w czasie przerwy, 

o sprawdzenia stanu sali lekcyjnej (pracowni) po zajęciach,  
o przygotowania tablicy i innych pomocy do lekcji, 

4. Uczeń ma prawo korzystać z pomieszczeń dodatkowych, takich jak: biblioteka, 
pracownia komputerowa, aula – w godzinach pracy wyznaczonych przez 
opiekunów tych pomieszczeń. 

5. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o mienie szkoły, nie niszczyć go i nie 
pozwalać, by niszczyli go inni. Uczeń, który niszczy sprzęt, ponosi 
odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Uczeń, w obecności, 
którego został zniszczony sprzęt, ma obowiązek zgłosić to do wychowawcy lub 
dyrekcji szkoły. 

6. Zespoły klasowe organizujące spotkania klasowe w pomieszczeniach 
szkolnych, zobowiązane są do oddania pomieszczeń w takim stanie, jaki był 
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przed rozpoczęciem spotkania. Za wyrządzone szkody ponoszą 
odpowiedzialność materialną. 

 
 

V. Sprawy różne. 
 

1. Tradycyjna zabawa - „Studniówka” odbywa się poza terenem szkoły. 
Organizatorem jest Rada Rodziców. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mogą 
uczestniczyć w Studniówce na zaproszenie rodziców i uczniów.  

2. Klasa może zorganizować raz w roku szkolnym wycieczkę krajoznawczą 3 - 4 
dniową, przy czym tylko 3 dni mogą wypadać w dniu zajęć szkolnych. Zgodę na 
zorganizowanie wycieczki, a tym samym zwolnienie z zajęć szkolnych na okres 
trwania wycieczki udziela dyrektor. Wszelkie formalności związane ze 
zorganizowaniem wycieczki załatwia samorząd klasowy z pomocą rodziców  
i wychowawcy (zgodnie z Regulaminem Wycieczek). 

3. Jeżeli uczeń zgubił lub zniszczył legitymację szkolną zobowiązany jest przed 
wydaniem nowej dokonać wpłaty w wysokości określonej w Ustawie z dnia 16 
listopada 2006  r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635). 

4. Uczeń, który zgubił żeton z szatni może odebrać swoje ubranie dopiero po 
odebraniu ubrań przez wszystkich uczniów. Za zgubiony żeton wnosi ustaloną 
na dany rok szkolny opłatę. 

5. Uczeń, który nie przestrzega Kodeksu Postępowania podlega karze określonej  
w Statucie Szkoły. 

6. Uczeń ma prawo do bezpłatnej porady i opieki psychologiczno-pedagogicznej. 
7. Uczeń ma prawo uczestniczenia w bezpłatnych dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych. 
8. Uczeń ma prawo do nagród określonych w Statucie Szkoły. Dyrektor Szkoły 

może wyrazić publiczne uznanie dla wzorowej postawy ucznia. 
9. Uczeń ma prawo zgłosić sporną kwestię dotyczącą spraw szkolnych według 

następującej procedury: 
a. w pierwszej kolejności do wychowawcy; 
b. do pedagoga lub psychologa 
c. do Rzecznika Praw Ucznia; 
d. do Dyrektora Szkoły; 
e. do Kuratorium. 

 
 

VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Kodeks Postępowania skonsultowano z Samorządem Uczniowskim i Radą 
Rodziców. 

2. Kodeks Postępowania obowiązuje od chwili akceptacji przez dyrektora i może 
być zmieniony w części lub całości. 

3. Kodeks Postępowania funkcjonuje jako Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły.  
 
 
Kodeks Postępowania obowiązuje od dnia 26 października 2016 r.  
 
 
 


