
Samorząd Uczniowski
 gwarantem partnerskiego współuczestnictwa w zarządzaniu 

szkołą.  
W roku szkolnym 2017/2018 opieką dydaktyczną będą nas wspierać:
 pan Radosław Saganek wraz z panią Mirosławą Pietrzak i panią Olgą Szerszeń 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego
•Przewodniczący- Karol Kowalski 
•V-ce Przewodniczący- Karolina Wielechowska
•V-ce Przewodniczący- Wiktoria Pakieła 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego
•Martyna Zimowska 
•Zuzanna Napiórkowska 
•Adrian Brodowski 
•Anna Nowakowska 
•Daniel Kucharski
•Jakub Wróbel 
•Jan Wygocki 
•Kamila Chmielińska
•Kinga Pośpiech 
•Klaudia Purzycka 
•Jakub Smaga 
•Łucja Furgał 
•Łukasz Kosmała 
•Magdalena Zalewska 
•Magdalena Żmuda 
•Natalia Kania 
•Natalia Pietrzak
•Natan Hajduk
•Wiktoria Miechowska
•Sebastian Chrostowski 



Kodeks Ucznia
Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza 

w Ciechanowie

 Uczeń jest patriotą, zna hymn narodowy oraz symbole narodowe, które szanuje.
 Szkoła jest miejscem przestrzegania prawa. Uczeń nie utrwala wizerunku osoby bez jej wiedzy i zgody (zdjęć i filmów).
 Uczeń godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych lub pozaszkolnych.
 Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w stroju galowym (uczennica-biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie 

ewentualnie ciemna sukienka; uczeń – biała koszula i ciemne spodnie ewentualnie garnitur). 
 Szkoła to miejsce tolerancyjne. Uczeń szanuje odmienne przekonanie, wiarę, poglądy innych, a także godność i wolność 

drugiego człowieka. Uczeń nie nosi odzieży propagującej lub zachęcającej do agresji, nietolerancji, nadużywania alkoholu i 
innych zabronionych używek.

 Szkoła to miejsce bezpieczne. Uczniowie nie tolerują i nie przejawiają zachować agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie, 
szykanowanie, rasizm, dyskryminacja i ksenofobia są zabronione. Uczniowie unikają niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu 
opuszczania terenu szkoły. 

 Szkoła nas wychowuje. Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami. Jest uprzejmy 
wobec dorosłych i rówieśników.

 Szkoła to miejsce publiczne. Uczniowie sympatyzujący ze sobą nie manifestują swoich uczuć w sposób demonstracyjny. 
 Szkoła to instytucja. Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie je, nie pije, nie żuje gumy. 
 Uczeń  używa zwrotów grzecznościowych. Kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich 

z szacunkiem. 
 Uczeń na lekcjach ma wyłączony telefon komórkowy (telefon i inne urządzenia są wyłączone i schowane w torbie), w 

wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może odwołać zakaz.
 Uczeń naszej szkoły dba o zdrowie. Nie pali, nie pije i nie używa innych środków psychoaktywnych. Nie namawia do tego 

innych. 
 Szkoła to nie dyskoteka i rewia mody. Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny.  Uczniowie mogą 

zakładać skromną, delikatną biżuterię, a kolczyki nosić wyłącznie w uszach. Makijaż i manicure uczennic jest delikatny i 
podkreśla naturalną urodę. 

 Szkoła to miejsce czyste. Uczniowie dbają o porządek i higienę osobistą. Nie śmiecą, nie malują i nie niszczą ścian, ławek i 
krzeseł, nie plują, nie dewastują mienia publicznego. 

 Szkoła to nie miejsce na szpan i ekstrawagancję. Uczniowie nie eksponują posiadanych dóbr materialnych i nie oceniają 
innych na ich podstawie.
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