
 

KODEKS HONOROWY  
UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W POGORZAŁKACH 
 

My uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach  
dbamy o zasady dobrego wychowania  

w społeczności szkolnej. 

Chcemy stanowić dla innych wzór do naśladowania. 

 

INDYWIDUALNE CECHY UCZNIA: 

1. Jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. 

2. Potrafi ponosić konsekwencje swoich decyzji. 

3. Potrafi przyznać się do błędów. 

4. Jest uczciwy i dotrzymuje danego słowa. 

5. Panuje nad swoimi emocjami podczas lekcji, dyskusji, rozmowy. 

6. Szanuje zdanie innych osób, nawet gdy się z nimi nie zgadza. 

7. Posługuje się poprawnym słownictwem, nie używa słów wulgarnych. 

8. Jest odważny, potrafi stanąć w obronie innych. 

9. Wykazuje się wysoką kulturą osobistą. 

10.  Sumiennie wypełnia powierzone mu obowiązki. 

11.  Rozwija swoje zainteresowania, poszukuje pasji. 

12.  Jest patriotą. 

13.  Zna dziedzictwo kulturowe regionu i narodu. 

 



 

 

 

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 

 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: 

1. Nie wyśmiewa i nie obmawia innych ludzi. 

2. Szanuje innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców i innych dorosłych. 

3. Nie stosuje wobec nikogo przemocy psychicznej, fizycznej 

i słownej. Stara się jej przeciwstawiać. 

4. Oferuje pomoc, gdy ktoś jej potrzebuje. 

5. Potrafi rozwiązać problemy poprzez rozmowę, kompromis, 

negocjacje. 

6. Gdy ma kłopoty, prosi dorosłych o pomoc. 

7. Chętnie współpracuje z innymi. 

8. Używa zwrotów grzecznościowych w szkole i poza nią. 

9. Biorąc udział w zajęciach grupowych nie wyraża się wulgarnie 

wobec innych. 

 

 

 



 

 

POSTAWA UCZNIOWSKA 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: 

1. Na zajęcia przychodzi punktualnie. 

2. Nie opuszcza zajęć szkolnych bez wyraźnej przyczyny i zgody 

nauczyciela. 

3. Na lekcję przychodzi przygotowany. 

4. Nie przeszkadza innym podczas pracy. 

5. Na lekcjach pracuje w skupieniu. 

6. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela. 

7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

8. Stosuje się do wszystkich szkolnych przepisów (regulamin 

i statut szkoły). 

9. Na przerwach rozmawia z innymi i nie korzysta z żadnych 

urządzeń elektronicznych. 

10. Szanuje własność szkolną i osobistą, dba o pomoce naukowe. 

11. Po zajęciach pozostawia porządek. 

12. Nie komentuje pracy innych. 

13. Nie porusza tematów nie związanych z lekcją. 

14. Gdy jest dyżurnym, sumiennie spełnia swoje obowiązki. 


