KODEKS ZACHOWAŃ UCZNIA I SŁUCHACZA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE
1. Szacunek należy się każdemu.
Uczeń/słuchacz zachowuje elementarne zasady kultury osobistej wobec dorosłych
i rówieśników (nie odnosi się do nich lekceważąco i agresywnie, używa zwrotów
grzecznościowych, wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z kimś rozmawia, nie jest
wulgarny, nie demoralizuje innych).
2. Szkoła jest instytucją.
Uczeń/słuchacz nie chodzi w nakryciu głowy na terenie szkoły, zmienia obuwie i zostawia
okrycie wierzchnie w szatni. Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie żuje gumy, nie je
i nie pije w czasie lekcji. W czasie zajęć ma wyłączony i schowany telefon komórkowy
oraz inne urządzenia elektroniczne.
3. Szkoła nie jest rewią mody.
Strój i wygląd ucznia/słuchacza jest schludny i przyzwoity (nie eksponuje nagości).
W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula,
granatowe lub czarne spodnie/spódnica).
4. Szkoła jest miejscem publicznym.
Uczniowie/słuchacze nie okazują przynależności do grup nieformalnych i subkultur
poprzez propagowanie ich symboliki, a osoby sympatyzujące ze sobą nie demonstrują
swoich uczuć w sposób ostentacyjny.
5. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo.
Uczniowie/słuchacze nie tolerują i nie przejawiają zachowań agresywnych. Zabronione
jest bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie innych.
6. Szkoła promuje zdrowie.
Ucznia/słuchacza obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz używania innych
środków psychoaktywnych na terenie szkoły i w czasie wyjazdów organizowanych przez
szkołę. Zabronione jest również rozprowadzanie tych środków na terenie szkoły
i nakłanianie innych do ich zażywania.
7. Szkoła pełni funkcję wychowawczą.
Uczeń/słuchacz nie przeklina, nie krzyczy, nie używa wulgaryzmów w postaci słów,
znaków, gestów i zachowań, kontroluje swoje emocje, nie prowadzi dyskusji
podniesionym tonem.
8. Szkoła jest dobrem wspólnym.
Uczeń/słuchacz nie pluje i nie śmieci. Nie maluje i nie niszczy ścian, ławek, krzeseł,
stolików oraz innych elementów wyposażenia szkoły. Nie dewastuje mienia będącego
własnością szkoły.
9. W szkole przestrzega się prawa.
Uczeń/słuchacz respektuje zapisy dokumentów, według których funkcjonuje szkoła
(Statut, WZO, PZO, regulaminy poszczególnych pracowni przedmiotowych).
10. Szkoła zapewnia opiekę.
Uczniowie/słuchacze nieuczestniczący w zajęciach religii i wychowania do życia
w rodzinie oraz zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora
szkoły przebywają w bibliotece szkolnej (w przypadku gdy nie jest to ich pierwsza lub
ostatnia godzina lekcyjna).

