
 

 

 

 

Kodeks etyczny 

Zbiór pożądanych zasad zachowania  oraz 

kształtowania wizerunku ucznia 

 

w Szkole Podstawowej nr 8 

w Skoczowie 

 

  

 

   

 



Celem naszego „Kodeksu etycznego” jest kształtowanie właściwej kultury życia, 

szczególnie kultury pracy wewnątrz Szkoły Podstawowej nr 8 oraz pomiędzy Szkołą Podstawową 

nr 8 a jej otoczeniem. Stanowi on zbiór pożądanych zasad zachowania i kształtowania wizerunku 

ucznia.  

   

§ 1 Zachowanie uczniów w szkole  

  

1. Uczniowie powinni dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować.  

2. Swoją postawą i zachowaniem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 powinni budować 

pozytywny wizerunek szkoły.   

3. Uczniowie zobowiązani są respektować dobre obyczaje, savoir vivre i tradycje szkoły.  

4. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać normy społeczne: moralne, obyczajowe i prawne.  

5. Uczniów obowiązuje zasada uprzejmości wobec siebie i pracowników szkoły.  

6. Uczniowie zobowiązani są do okazywania szacunku innym uczniom i pracownikom szkoły.  

7. Uczniowie mają obowiązek zastosować się do instrukcji i poleceń nauczycieli, zwłaszcza 

nauczycieli pełniących dyżur oraz respektować uwagi wszystkich pracowników szkoły.  

8. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 zabrania się używania wulgaryzmów, wyzwisk oraz 

zachowania naruszającego dobra osobiste lub godność innych osób.   

9. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasadę 

nietykalności cielesnej. Zabrania się uczniom stosowania jakichkolwiek form walki otwartej 

(np. przemoc, rękoczyny, bójki) oraz ukrytej (np. przemoc psychiczna).  

10. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 uczniów obowiązuje zasada unikania wulgarnych lub 

dwuznacznych obyczajowo sytuacji.  

11. Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej.  

12. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na lekcje.  

13. W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń zobowiązany jest do sumiennej pracy oraz zachowania 

kulturalnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego.  

14. W trakcie lekcji oraz innych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych  uczniowie mają 

obowiązek wyłączania telefonów komórkowych, zaś na przerwach obowiązuje zakaz 

korzystania z gier komputerowych poprzez telefony komórkowe. 

15. Zabrania się używania bez zgody nauczyciela telefonów komórkowych, kamer oraz innych 

urządzeń nagrywających w trakcie lekcji, innych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

oraz na przerwach.  

16. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania innych osób na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 8    bez zgody dyrektora szkoły oraz nauczyciela lub wychowawcy również 

poza lekcjami i innymi formami zajęć dydaktyczno-wychowawczych (np. podczas przerw).  

17. Zabrania się rozpowszechniania materiałów naruszających dobra osobiste uczniów lub 

pracowników szkoły.  

18. Naruszenie dóbr osobistych nauczyciela lub wychowawcy podczas pełnienia przez niego 

obowiązków służbowych stanowi przestępstwo karane z pominięciem gradacji kar i skutkować 

może naganą i wystąpieniem do sądu rodzinnego.  

19. W Szkole Podstawowej nr 8 obowiązuje zasada uczciwości oraz poszanowania mienia 

szkolnego oraz mienia innych osób.  

20. Kradzież, niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób oraz fałszowanie dokumentów 

stanowią czyny, które karane będą z pominięciem gradacji kar.  

21. W każdej klasie wyznaczeni przez wychowawcę dyżurni klasowi, przed rozpoczęciem lekcji 

i po jej zakończeniu przygotowują salę do zajęć – porządkują i wietrzą klasę, ścierają tablicę 

oraz wykonują inne zadania organizacyjne, powierzone im przez nauczyciela.  

22. W trakcie przerw uczniowie nie mogą tarasować przejścia w korytarzach, łącznikach oraz na 

schodach.   



23. Podczas przerw uczniowie nie mogą siedzieć na schodach prowadzących do poszczególnych 

pomieszczeń szkoły.  

24. W trakcie lekcji uczniowie powinni przebywać w salach lekcyjnych, w czytelni, świetlicy lub 

w innych miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. Zakazane jest prowadzenie 

głośnych rozmów na korytarzach w trakcie zajęć lekcyjnych.  

25. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, posiadania 

i spożywania alkoholu i środków odurzających.  

 

§ 2  Strój codzienny  

  

1. Strój codzienny ma być skromny, schludny i czysty, z nieprzezroczystych materiałów, 

w kolorach stonowanych, bez rażących wzorów i napisów.  

2. Zabrania się:  

1) uczennicom noszenia zbyt krótkich i nieskromnych (odsłaniających brzuch, plecy, barki 

lub uda): bluzek, szortów, spódnic i sukienek, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego,  

2) uczniom noszenia koszulek bez rękawów oraz zbyt krótkich (odsłaniających uda) spodni 

(szortów), z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego,   

3) w upalne dni dopuszcza się niewyzywający strój dostosowany do wysokiej temperatury, 

m.in. szorty odpowiedniej długości,  

4) noszenia ubrań (np. T-shirtów, bluz, itd.) z widocznymi niestosownymi napisami lub 

nadrukami (np. reklamujących napoje alkoholowe, środki odurzające, papierosy, 

zawierających wulgaryzmy, dwuznaczne piktogramy, grafikę oraz skróty literowe 

powszechnie znane jako mające obraźliwe podteksty); w przypadku gdy uczeń nie zna lub 

nie rozumie niestosownego znaczenia napisów lub nadruków widocznych na noszonej 

garderobie, powinien zastosować się do tego zakazu po informacji udzielonej mu przez 

wychowawcę lub nauczyciela,  

5) noszenia w budynku szkoły nakryć głowy (wlicza się w to również kaptury),  

6) noszenia masywnej biżuterii oraz innych gadżetów (np. duże kolczyki, długie łańcuszki lub 

łańcuchy na szyi i ubraniu) stanowiących potencjalne zagrożenie, zakłócających pracę na 

lekcji lub wyzywających,  

7) eksponowania tatuaży i kolczyków w miejscach niestosownych,  

8) zbyt długich, pomalowanych  paznokci i tipsów,   

9) farbowania włosów,  

10) ubioru, makijażu oraz fryzury jednoznacznie demonstrujących przynależność do określonej 

subkultury, prowadzących do konfliktów w grupie oraz będących w sprzeczności 

z pożądanym wizerunkiem ucznia.  

3. Dopuszcza się:  

1) noszenie drobnej biżuterii, np. drobnych, skromnych kolczyków wyłącznie w uszach, 

skromnych pierścionków, bransoletek,  

2) ubiór, oraz fryzurę akcentującą przynależność do określonej subkultury, jeśli nie jest 

wyzywająca, nie powoduje konfliktów w grupie oraz nie jest w sprzeczności z pożądanym 

wizerunkiem ucznia.  

  

§ 3 Strój galowy  

  

1. Podczas uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru lub wskazanych przez dyrekcję szkoły 

oraz egzaminów, uczniów obowiązuje strój galowy.   

2. Strój galowy obejmuje:  

1) w przypadku uczennic - białą bluzkę, ciemną, jednobarwną spódnicę, sukienkę lub spodnie 

w ciemnym kolorze (czarny, ciemny szary, granatowy, ciemny brązowy), kostium w 



ciemnych kolorach (czarny, ciemny szary, granatowy, ciemny brązowy), gładkie, jednolite 

rajstopy  niekontrastujące z kolorem ubrania,  

2) w przypadku uczniów – białą lub jednobarwną niejaskrawą koszulę i krawat dopasowany 

do koloru garnituru lub koszuli, garnitur w ciemnym kolorze (czarny, ciemny szary, 

granatowy, ciemny brązowy) lub spodnie w ciemnym kolorze (czarny, brązowy, 

granatowy) i białą koszulę; ciemne skarpety odpowiedniej długości, niekontrastujące z 

kolorem butów oraz garnituru (lub spodni); w przypadku ciemnych spodni jeansowych 

(granatowych lub czarnych bez dziur, przetarć, przebarwień) obowiązuje ciemna, 

jednobarwna marynarka i jednobarwna niejaskrawa koszula lub biała koszula 

3) ciemne pantofle wizytowe  

3. Bez względu na temperaturę otoczenia odświętny strój ucznia Szkoły Podstawowej nr 8   

powinien mieć charakter wizytowy i zasłaniać brzuch, plecy, ramiona, biodra i uda.  

   

§ 4 Uwagi końcowe  

  

1. O zasadach „Kodeksu etycznego” wychowawcy klas informują uczniów regularnie na 

godzinach wychowawczych, a rodziców - zwłaszcza klas pierwszych - na pierwszych 

zebraniach z rodzicami.  

2. Każda klasa otrzymuje pełny tekst „Kodeksu etycznego”.  

3. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły mają obowiązek reagowania w przypadku 

naruszania przez uczniów zasad „Kodeksu etycznego”.   

4. Stopień respektowania przez ucznia zasad zawartych w „Kodeksie etycznym” podlega ocenie 

w karcie zachowania i ma wpływ na ocenę z zachowania.  

5. Niniejszy kodeks został  przedstawiony Radzie Rodziców i uzyskał Jej akceptację i pełne 

poparcie. 

  


