
Kodeks ucznia SP4 
1. Odnosimy się z szacunkiem i kulturalnie do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i 

kolegów. 

2. Wyrażamy się kulturalnie, używając zwrotów grzecznościowych. 

3. Uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy. 

4. Wypełniamy obowiązki szkolne – jesteśmy zawsze przygotowani do zajęć, systematycznie uczymy 

się, odrabiamy zadania domowe i przynosimy wszystkie potrzebne przybory szkolne. 

5. Codziennie przynosimy dzienniczek ucznia i wpisujemy do niego oceny oraz wszystkie istotne 

informacje. 

6. Uzupełniamy zaległości w razie nieobecności.  

7. Podczas lekcji pracujemy, uważamy, nie zajmujemy się innymi rzeczami.  

8. Wykonujemy polecenia nauczycieli bez zbędnych komentarzy i podnoszenia głosu.  

9. Nie ściągamy na kartkówkach i sprawdzianach.  

10. Wypełniamy obowiązki dyżurnego w klasie.  

11. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych czekamy na swoje lekcje w świetlicy lub w stołówce.  

12. Na wszystkie lekcje przychodzimy punktualnie.  

13. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela podczas trwania lekcji. 

14. Nie opuszczamy terenu szkoły przed zakończeniem zajęć. 

15. Nie wchodzimy do pionu 1-3 (uczniowie z klas 4-6).  

16. W stołówce zachowujemy się kulturalnie, nie wpychamy się do kolejki.  

17. Kulturalnie i cicho zachowujemy się w bibliotece.  

18. W razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela – nie wymierzamy samodzielnie kary.  

19. Jesteśmy tolerancyjni – szanujemy odmienność.  

20. Pomagamy młodszym, słabszym i niepełnosprawnym.  

21. Przeciwstawiamy się agresji w szkole i poza nią. 

22. Nie stosujemy agresji (np. bicie, kopanie, popychanie, znęcanie, straszenie, prześladowanie, 

wyśmiewanie, krytykowanie, przezywanie, obrażanie, plucie, gryzienie). 

23. Nie używamy wulgarnych wyrazów, podniesionego tonu lub krzyku. 

24. Nie kłamiemy, nie oszukujemy. / Mówimy prawdę.  

25. Dbamy o bezpieczeństwo własne i kolegów.  

26. Nie huśtamy się na krzesłach w czasie lekcji.  

27. Nie przynosimy do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.  

28. Ubieramy się zgodnie ze statutem (zasłonięty dekolt, ramiona, brzuch i uda) oraz stosownie do 

okoliczności. 

29. Dbamy o higienę osobistą i schludny wygląd.  

30. Nie malujemy się, nie farbujemy włosów, nie malujemy paznokci (nawet lakierem bezbarwnym), nie 

nosimy długich kolczyków i butów na obcasach.  

31. Długie włosy nosimy związane w kitkę lub warkocz. 

32. Dbamy o porządek na swoim miejscu pracy, na terenie całej szkoły oraz wokół niej.  

33. Szanujemy swoją, szkolną i  cudzą własność. 

34. Nie kradniemy i nie przywłaszczamy cudzej własności.  

35. Nie ulegamy nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki, gry komputerowe, telefon). 

36. Nie spożywamy napojów energetyzujących w szkole.  

37. Aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.  

38. Nie wrzucamy rolek papieru toaletowego i produktów higieny intymnej do sedesu.  

39. Nie używamy telefonów komórkowych w szkole.  



 

Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Brzechwy w Swarzędzu 
1. W czasie dużych przerw przebywamy na boisku szkolnym, a w razie brzydkiej/deszczowej pogody – na 

korytarzach.  

2. Na boisku przebywamy pod opieką nauczyciela.  

3. Nie przechodzimy na teren z tyłu szkoły, ani na plac zabaw za szkołą.  

4. Nie rzucamy żołędziami, kasztanami, kamieniami i śnieżkami.  

5. Nie niszczymy zieleni wokół szkoły.  

6. W czasie krótkich przerw przebywamy na korytarzu przy sali, w której mamy lekcję, a przed lekcją 

wychowania fizycznego – przy sali gimnastycznej.  

7. Nie wchodzimy do pionu 1-3.  

8. Nie biegamy, nie siedzimy pod salą z wyciągniętymi nogami, nie siedzimy na schodach i na parapetach.  

9. Nie przebywamy w czasie przerw w holu szkoły – nawet w przypadku brzydkiej/deszczowej pogody.  

10. W czasie przerw przebywamy w stołówce szkolnej tylko w przypadku spożywania obiadu.  

11. Nie uciekamy i nie chowamy się (w toaletach, szatniach i w bibliotece) przed dyżurującymi nauczycielami.  

12. Nie gramy w piłkę nożną na korytarzach.  

13. Nie przebywamy w czasie przerw w pionie administracyjnym – hałas dezorganizuje pracę w biurach.  

14. Nie biegamy po schodach i korytarzach. / Spacerujemy po korytarzach i ostrożnie schodzimy po schodach.  

15. Nie sprzeciwiamy się dyżurującym nauczycielom. 

16. Podczas przerw zachowujemy się cicho / kulturalnie – nie krzyczymy, nie piszczymy.  

17. Zgłaszamy nauczycielom sytuacje problemowe.  

 

 

Stary kodeks ucznia sp4 

Uczeń powinien: 

1. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

2. Grzecznie odnosić się do kolegów, koleżanek ze szkoły i spoza niej. 

3. Wyrażać się kulturalnie, używając zwrotów grzecznościowych. 

4. Stosować się do zasady „Jeden mówi, reszta słucha”. 

5. Przeciwstawiać się agresji w szkole i poza nią. 

6. Wypełniać obowiązki szkolne (nauka). 

Uczeń nie powinien: 

1. Używać przemocy w kontaktach z innymi osobami (bicie, kopanie, popychanie, znęcanie się). 

2. Używać wulgarnych wyrazów. 

3. Opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem szkoły. 

4. Wychodzić z klasy bez zgody nauczyciela podczas trwania lekcji. 

5. Niszczyć mienia szkolnego i cudzej własności. 

6. Ulegać  nałogom( papierosy, alkohol, narkotyki). 

7. Farbować włosy i ubierać się niestosownie. 

8. Biegać po schodach i korytarzach. 

9. Sprzeciwiać się dyżurującym nauczycielom. 

10. Używać podniesionego tonu lub krzyku. 

11. Zaśmiecać terenu szkoły. 

 


