Kodeks etyczny ucznia Zespołu Szkół Nr 32 im. K. K.
Baczyńskiego w Warszawie
Zgodnie z kodeksem etycznym uczeń:
1. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego
uczęszczania do szkoły;
2. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów,
innych pracowników szkoły;
3. Z kulturą i szacunkiem odnosi się do drugiej osoby. Przestrzega zasad
kultury słowa;
4. Jest wrażliwy na krzywdę innych i służy pomocą drugiemu człowiekowi;
5. Cechuje go schludny, czysty wygląd. Na uroczystości szkolne przychodzi w
stroju galowym;
6. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej oraz
psychicznej;
7. Szanuje mienie szkolne- dba o nie jak o swoje;
8. Nie przywłaszcza własności innych;
9. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w
sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę, np. kolegę,
koleżankę, nauczyciela, chyba że zagraża to bezpieczeństwu bądź też
zdrowiu innych;
10. Dba o swój własny rozwój fizyczny, moralny, duchowy;
11. Stosuje i przestrzega zasad zdrowego stylu życia. Nie ulega nałogom;
12. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnych lub też
pozaszkolnych;
13. Szanuje odmienne przekonania, wiarę, poglądy innych a także godność i
wolność drugiego człowieka;
14. Jest patriotą, zna hymn narodowy oraz symbole narodowe, które szanuje.

Prawa ucznia:
1. Ma prawo do właściwego zorganizowania mu procesu kształcenia, zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej;
2. Ma prawo do zapewnienia mu odpowiednich pomocy dydaktycznych w
zakresie kształcenia;
3. Ma prawo do odpowiedniego odpoczynku podczas przerw między lekcjami
oraz w dni wolne od odpoczynku;
4. Ma prawo do zapewnienia mu opieki wychowawczej i warunków pobytu w
szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej czy też psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie
godności osobistej;
5. Ma prawo do uzyskiwania pomocy ze strony Szkoły w przypadkach
wymagających interwencji;
6. Ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania go w procesie
dydaktyczno- wychowawczym;
7. Ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza
tym dobra innych osób;
8. Ma prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności, hobby, pasji;
9. Ma prawo do jasnej, sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce z poszczególnych
przedmiotów;
10.Ma prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce;
11.Ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;
12.Ma prawo do korzystania z pomocy materialnej w formie stypendiów lub
zapomóg przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
13.Ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
14.Ma prawo do wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową
oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

15.Ma prawo do reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach,
przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i
możliwościami;
Obowiązki ucznia:
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
Szkoły;
2. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
3. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
4. Bezwzględne podporządkowanie się ustaleniom Dyrektora szkoły,
wicedyrekora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły i klasy;
5. Przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego;
6. Troszczenie się o mienie oraz estetyczny wygląd szkoły;
7. Przychodzenie do szkoły na co najmniej 10 minut wcześniej od rozpoczęcia
pierwszej godziny zajęć w danym dniu;
8. Punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia;
9. Uczęszczanie na zajęcia w stroju czystym, estetycznym;
10. Uczestniczenie w różnego typu imprezach szkolnych, klasowych gdzie
udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
11. Dbanie o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym także w szatni
szkolnej;
12. Stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości;
13. Wystrzeganie się wszelkich szkodliwych nałogów: tytoniu, narkotyków,
alkoholu;
14. Pomaganie innym uczniom w nauce, zwłaszcza tym, którzy mają trudności
powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
15. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o estetykę ubioru.
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