NORMY ZACHOWANIA UCZNIÓW
(ustalone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jarocinie)
I. Ogólne zasady zachowania:
1. Kultura osobista świadczy o mnie. Uczeń kulturalny to taki, który:










używa słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM,
nie używa brzydkich, wulgarnych słów,
jest uprzejmy, miły, sympatyczny,
kłania się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą,
wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi „dzień dobry” lub z kimś rozmawia ,
nie prowadzi dyskusji lub rozmowy podniesionym tonem ,
okazuje szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym,
jest taktowny wobec wszystkich, z którym przebywa ,
nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, w którym przebywa .

2. Mój ubiór:


w szkole obowiązuje strój schludny,



na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy,



na zabawy lub dyskoteki przychodzimy w dowolnym, dopasowanym
do sytuacji stroju (stosownym do naszego wieku), nie stosujemy
wyzywającego makijażu.

3. Nie przynosimy do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży,
zapałek itp.).
4. Jeżeli przynosimy do szkoły kosztowne przedmioty to sami ponosimy za nie
odpowiedzialność (np. cenną biżuterię, zegarki, pieniądze) .
5. Stosujemy się do wskazówek nauczycieli i opiekunów podczas wyjść i wycieczek
szkolnych (również w czasie pobytu na basenie).
II. Zachowanie uczniów w szkole:
1. Po przyjściu do szkoły o wyznaczonej godzinie:


rozbieramy się w szatni, zmieniamy obuwie i udajemy się
do wyznaczonego miejsca (sala lekcyjna, gimnastyczna, czytelnia) .

2. Po dzwonku na lekcje:




znajdujemy się przy sali, w której mamy lekcję,
ustawiamy się wzdłuż sali i czekamy na przyjście nauczyciela,
spokojnie wchodzimy do sali i przygotowujemy się do lekcji .

3. W czasie lekcji:


uważamy i wykonujemy polecenia nauczyciela,



bierzemy aktywny udział w lekcji,
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przez podniesienie ręki sygnalizujemy chęć odpowiadania
lub zapytania,



wstajemy, gdy nauczyciel się do nas zwraca,



nie przerywamy, gdy mówi ktoś inny,



nie rozmawiamy (chyba, że wymaga tego polecenie nauczyciela) ,



nie spacerujemy po klasie, nie wychodzimy z klasy,



do łazienki wychodzimy tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne
(potrzebę wyjścia zgłaszamy nauczycielowi),



jeżeli źle się czujemy zgłaszamy to nauczycielowi ,



we właściwy sposób korzystamy z pomocy własnych lub szkolnych .

4. W czasie przerw:


spacerujemy, rozmawiamy (nie krzyczymy), czytamy,



przebywamy na tych kondygnacjach szkoły, gdzie mamy lekcje (nie
przebywamy w szatniach, na schodach, w łączniku i innych kondygnacjach) ,



w łazienkach przebywamy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne ,



nie biegamy,



nie siadamy na parapetach,



nie otwieramy okien,



nie uprawiamy żadnych ćwiczeń i akrobacji,



nie gramy w piłkę, nie skaczemy w gumę (na korytarzu szkolnym) ,



nie opuszczamy budynku ani terenu szkoły,



ze wszystkimi problemami zwracamy się do nauczycieli dyżurujących.

5. Po skończonych lekcjach:


spokojnie idziemy do swojej szatni (ubieramy się zmieniamy obuwie),



udajemy się do domu lub innego miejsca ustalonego z rodzicami,



nie wdajemy się w żadne bójki lub przepychanki ,



nie oddalamy się z osobami nieznajomymi,



nie bierzemy żadnych produktów od nieznajomych ,

III. Staramy się być koleżeńscy tzn.:


nie ujawniamy powierzonych nam tajemnic (chyba,
że tajemnice te zagrażałyby bezpieczeństwu ucznia lub innych osób) ,
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pomagamy w nauce słabszym,



służymy pomocom, gdy kolega jej potrzebuje, (np. w czasie choroby lub
trudnych sytuacji losowych),



nie skarżymy,



nie wyśmiewamy się z innych,



nie obgadujemy,



nie dyskutujemy na temat rodziców i rodziny koleżanek i kolegów ,



nie obrażamy nikogo na stronach internetowych.

IV. Jesteśmy prawdomówni i odpowiedzialni:


ponosimy odpowiedzialność za siebie i swoje czyny,



przyznajemy się do swojej winy,



obiektywnie oceniamy konfliktowe sytuacje,



o niebezpiecznych zdarzeniach natychmiast informujemy nauczyciela lub
inne dorosłe osoby,



nie kłamiemy,



nie oskarżamy innych,



nie wyłudzamy pieniędzy i nie przywłaszczamy sobie żadnych rzeczy
i cudzych przedmiotów.

V. W czasie uroczystości, imprez i akcji szkolnych


zawsze zachowujemy się kulturalnie i taktownie,



godnie reprezentujemy szkołę,



podczas śpiewania hymnu narodowego i szkolnego stoimy w pozycji
„baczność”,



o ile jest to możliwe działamy na rzecz dobroczynności i różnych form
pomocy innym,



ubieramy się stosownie do sytuacji.

VI. Staramy się pracować nad własnym charakterem i postępować zgodnie
z przyjętymi normami
VII. Przestrzeganie i stosowanie się do norm może być nagradzane, a nieprzestrzeganie
karane (nagrody i kary wymierza nauczyciel, wychowawca, Dyrekcja Szkoły, wnioskować
może Samorząd Uczniowski)
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1. Nagrody.
Uczniowie szczególnie aktywni, wyróżniający się w nauce, sporcie, aktywności twórczej,
uczestnictwie w olimpiadach i konkursach, pracy społecznej na rzecz wspólnoty szkolnej mogą być
nagrodzeni:


pochwałą wychowawcy klasy lub nauczycieli,



pochwałą Dyrektora Szkoły,



pochwałą Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym ,



reprezentowaniem szkoły w poczcie sztanda rowym
lub uroczystościach pozaszkolnych,



tytułem najlepszego ucznia szkoły lub klasy,



tytułem najlepszego sportowca,



listem pochwalnym do rodziców lub opiekunów,



nagrodą rzeczową.

2. Kary
Otrzymują uczniowie, którzy nie stosują się do przyjętych norm.
Będą one polegały na:


wpisie uwagi do zeszytu wychowawczego ucznia lub dziennika klasowego,



upomnieniu lub naganie wychowawcy klasy,



zleceniu prac dodatkowych przez wychowawcę klasy
lub nauczycieli,



upomnieniu lub naganie Dyrektora Szkoły,



czasowym pozbawieniu ucznia prawa do:



–

udziału w imprezach szkolnych,

–

reprezentowania szkoły,

–

pełnienia funkcji społecznych,

–

uczestnictwa w wycieczkach szkolnych,

w drastycznych sytuacjach szkoła może wystąpić do Policji lub innych
organizacji o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Przyjęto po konsultacjach ze społecznością szkolną.
Dyrektor szkoły

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
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