ZASADY I NORMY ZACHOWANIA UCZNIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. ST. MIKOŁJACZYKA W JASZKOWEJ DOLNEJ

I.

Ogólne zasady zachowania:

1. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działanie agresywne (bicie, kopanie, szarpanie,
popychanie, poniżanie, znęcanie się, przezywanie, plotkowanie, niszczenie, cyberprzemoc)
oraz podżeganie do agresji.
2. Na terenie szkoły nie korzystam z telefonów komórkowych, telefon jest całkowicie
wyłączony.
3. Nie przynoszę do szkoły urządzeń elektronicznych.
4. Nie używam wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
5.

Zwracam się do kolegów i koleżanek po imieniu.

6. Staram się być dla siebie mili i koleżeńscy, nie izolujemy uczniów nieśmiałych lub
zalęknionych.
7. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce.
8. Konflikty rozwiązuje pokojowo, bez agresji.
9. Nie chowam cudzych rzeczy i nie biorę bez pozwolenia. Jestem uczciwi
i prawdomówni.
10. Dbamy o zdrowie własne i innych,
11. Nie korzystam z używek (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze).
12. Nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
13. Informuję dorosłych o wszystkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
14. Okazuje szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
15. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam.
16. Dbam o porządek na terenie szkoły i wokół niej.
17. Nie

niszczę

sanitariatów,

sprzętu

szkolnego,

pomocy

dydaktycznych

itp.

O

zaobserwowanych aktach wandalizmu informuję osobę dorosłą.
18. Nie spóźniam się na lekcje.
19. Po schodach poruszam się prawą stroną.
20. Na korytarzach nie biegam, nie gram w piłkę (nawet papierową).
21. Nie niszczę dekoracji szkolnych.
22. Dbam o porządek, śmieci wyrzucam do kosza.
II.

Kultura osobista ucznia:

1.

Używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

2.

Kulturalnie zwracam się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.

3.

Jestem uprzejmy, miły, sympatyczny.
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4.

Kłaniam się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą.

5.

Wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówię „dzień dobry” lub z kimś rozmawiam.

6.

Nie prowadzę dyskusji lub rozmowy podniesionym tonem.

7.

Okazuje szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym.

8.

Nie bije, nie prowokuje innych, nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje, nie zabiera i
nie niszczy cudzej własności
III.

Schludny wygląd /ubiór ucznia:

1. Podczas uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy białe bluzki, koszule,
ciemne spodnie lub spódnice.
2. Nie przychodzę do szkoły w makijażu, nie farbuje włosów, nie noszę umalowanych
paznokci oraz ekstrawaganckich strojów.
3. Nie noszę biżuterii, szczególnie niebezpiecznej dla otoczenia.
4. Dbam, by ubranie było czyste, estetyczne i dopasowane do warunków atmosferycznych
5. Jeżeli przynoszę do szkoły kosztowne przedmioty to ponoszę za nie odpowiedzialność (np.
cenna biżuteria, pieniądze)
6. Stosuje się do wskazówek nauczycieli i opiekunów podczas wyjść i wycieczek szkolnych
oraz w czasie pobytu na basenie.
IV.

Po przyjściu do szkoły uczeń :

1.

Rozbieram się w szatni i zmieniam obuwie.

2.

Po przebraniu się wychodzę z szatni, nie przesiaduje w niej.

3.

Jeżeli przychodzę do szkoły od godz. 7.00 do godz. 7.45 jest zobowiązany przebywać
na świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy
Od godz. 7.45 przebywa obok klasy w której mam lekcje, gdzie jest dyżurujący

4.

nauczyciel. Poza tymi miejscami nie mogę przebywać.
V.

Po dzwonku na lekcje:

1.

Znajduję się przy sali, w której mam lekcję.

2.

Ustawiam się wzdłuż sali i czekam na przyjście nauczyciela.

3.

Spokojnie wchodzę do sali i przygotowuję się do lekcji.
VI.

W czasie lekcji:

1. Uważam i wykonuję polecenia nauczyciela.
2. Biorę aktywny udział w lekcji.
3. Przez podniesienie ręki sygnalizuję chęć odpowiadania lub zapytania.
4. Nie przerywam, gdy mówi ktoś inny.
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5. Nie rozmawiam (chyba, że wymaga tego sytuacja na lekcji z przyzwoleniem
nauczyciela).
6. Do łazienki wychodzę tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę
wyjścia zgłaszam nauczycielowi).
7. Jeżeli źle się czuję zgłaszam to nauczycielowi.
8. We właściwy sposób korzystam z pomocy własnych lub szkolnych.
9. Nie używam telefonu komórkowego.
10. Wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
11. Po zakończonej lekcji zostawiam po sobie porządek.
12. Dyżurni odpowiadają za czystość tablicy.
13. Nie niszczę krzeseł, ławek i pomocy dydaktycznych. Informuje nauczyciela o
zaobserwowanej szkodzie.
14. Samowolnie, bez zgody nauczyciela, nie mogę wyjść z klasy w czasie trwania lekcji.
15. Wyjście z klasy po skończonych zajęciach sygnalizuje nauczyciel.
16. Dodatkowe zasady dotyczące zachowania na lekcji ustala nauczyciel, w porozumieniu
z uczniami.
VII.

W czasie przerw:

1.

Nie biegam, nie stwarzam zagrożenia dla siebie i innych.

2.

Przebywam na tych „odcinkach” szkoły, gdzie mam lekcje.

3.

Uczeń nie można przebywać w sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela.

4.

Na boisku, placu przed szkolą mogę przebywać w wyznaczonym okresie, gdy jest
obecny nauczyciel dyżurujący.

5.

W łazienkach przebywam, gdy jest to konieczne.

6.

Nie siadam na parapetach.

7.

Nie otwieram okien i drzwi ewakuacyjnych.

8.

Nie uprawiam żadnych dziwacznych i niebezpiecznych zabaw.

9.

Przestrzegam zasad kolejki na stołówce szkolnej.

10.

Nie opuszczam budynku szkoły ( poza wyznaczonymi okresami) ani terenu szkoły.

11.

Ze wszystkimi sprawami zwracam się do nauczycieli dyżurujących

12.

Unikam hałaśliwych zachowań.

13.

Nie biegnę na stołówkę szkolną w czasie przerw obiadowych, ani do klas na inne
piętro.
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14.

Uczniowie klas I – III mają przerwy regulowane, spędzają je w klasach pod opieką
nauczyciela

VIII. Po skończonych lekcjach:
1. Spokojnie idę z nauczycielem do swojej szatni (ubieram się, zmieniam obuwie)
2. Udaję się do domu lub innego miejsca ustalonego z rodzicami
3. Nie wdaję się w żadne bójki i przepychanki
4. Nie oddalam się z osobami nieznajomymi
5. Nie biorę żadnych produktów od nieznajomych
6. Unikam kontaktu ze zwierzętami (np. „bezpaoskie” psy)
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW:
1. Nagrodę i wyróżnienie uczeń może otrzymać za:
a. reprezentowanie szkoły (w konkursach, zawodach sportowych, festynach,
uroczystościach itp.)
b. aktywny udział w konkursach i imprezach szkolnych i klasowych,
c. pracę na rzecz szkoły i klasy,
d. udział w szkolnych akcjach społecznych i ekologicznych: (pomoc potrzebującym,
wolontariat, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt),
e. pomaganie wychowawcy i innym nauczycielom,
f. pomoc koleżeńską.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień:
a. wpis pochwały do dziennika elektronicznego,
b. pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,
c. pochwała na forum szkoły (apel, tablica informacyjna, strona internetowa),
d. dyplom uznania za osiągnięcia i aktywność,
e. list pochwalny do rodziców ucznia,
f. nagrodę rzeczową.
3. Karę uczeń może otrzymać za:
a. nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych,
b. nierespektowanie zasad zachowania zawartych w zasadach i normach zachowania się
ucznia,
c. lekceważenie zarządzeń dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu
Szkolnego,
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d. niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
e. spóźnienia,
f. nieusprawiedliwioną absencję w szkole,
g. fałszowanie podpisów, usprawiedliwień i zwolnień,
h. zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez niewłaściwe zachowanie,
i. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niewłaściwe zachowanie podczas apeli,
imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek,
j. niekulturalne zachowanie w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły, a także w czasie wycieczek i zajęć pozaszkolnych.
k. wyłudzenie, kradzież,
l. fotografowanie, nagrywanie, publikowanie (także w Internecie) materiałów z udziałem
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody.
m. zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych.
4. Rodzaje kar:
a. upomnienie nauczyciela, wychowawcy,
b. wpis do dziennika elektronicznego
c. wezwanie rodziców do szkoły,
d. wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych,
e. pozbawienie pełnionych funkcji,
f. praca na rzecz klasy lub szkoły,
g. upomnienie dyrektora szkoły,
h. odpowiedzialność materialna za rzeczy zniszczone ,
i. czasowe przeniesienie do równoległej klasy (po uzgodnieniu z rodzicem ucznia),
j. skierowanie sprawy do sądu rodzinnego lub na policję do specjalisty do spraw
nieletnich
O zastosowaniu kary decyduje wychowawca, zespół wychowawczy, Rada Pedagogiczna (po
uzgodnieniu z rodzicem ucznia),
W przypadku ukarania ucznia, uczeń i jego rodzic mają prawo uzyskać wyjaśnienie z powodu
zastosowania kary i odwołać się w ciągu 5 dni.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje zespół wychowawczy. Decyzja ta jest
ostateczna.

