Normy i zasady zachowania uczniów
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie
I. Ogólne zasady zachowania
1. Kultura osobista świadczy o mnie. Uczeń kulturalny to taki, który:
2. Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
3. Kulturalnie zwraca się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.
4. Nie używa brzydkich, wulgarnych słów.
5. Jest uprzejmy, miły, sympatyczny.
6. Kłania się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą.
7.Wyjmuje ręce z kieszeni, gdy mówi „dzień dobry” lub z kimś rozmawia.
8. Nie prowadzi dyskusji lub rozmowy podniesionym tonem.
9. Okazuje wszystkim szacunek .
10. Dba o porządek i czystość w szkole i w jej otoczeniu.
11. Nie bije, nie prowokuje innych, nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje, nie zabiera i nie
niszczy cudzej własności.
12. Nie korzysta z telefonu komórkowego na terenie szkoły.
II. Schludny wygląd /ubiór ucznia.
1.W szkole obowiązuje jednolity strój, bez zbędnych dodatków (np. czapek ).
2.Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy białe bluzki, koszule, ciemne spodnie
/ spódnice .
3. Uczeń nie przychodzi do szkoły w makijażu, nie farbuje włosów, nie nosi umalowanych
paznokci oraz ekstrawaganckich strojów.
4. Nie nosi biżuterii, szczególnie niebezpiecznej dla otoczenia, np. długich kolczyków itp.
5. Dba, by ubranie było czyste, estetyczne i odpowiednie do warunków atmosferycznych.
6. Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, zapałek,
zapalniczek, ostrych narzędzi itp.)
7. Jeżeli przynosi do szkoły kosztowne przedmioty, to ponosi za nie odpowiedzialność (np.
telefony komórkowe, cenna biżuteria, pieniądze) .
8. Stosuje się do wskazówek nauczycieli i opiekunów podczas wyjść i wycieczek szkolnych oraz
w czasie pobytu na basenie.
III. Zachowania uczniów w szkole:
1. Po przyjściu do szkoły uczeń:
* Zmienia obuwie.
*Jeżeli przychodzi do szkoły od godz. 7.00 do godz. 7.30, jest zobowiązany przebywać w
świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy .
2. Po dzwonku na lekcje uczeń:
*Znajduje się przy sali, w której ma lekcję.
*Ustawia się w szeregu przed salą i czeka na przyjście nauczyciela.
*Spokojnie wchodzi do sali bez przepychania się.
*Po wejściu do sali stoi przy ustalonym miejscu, aby przywitać się z nauczycielem.
3. W czasie lekcji uczeń:
*Uważa i wykonuje polecenia nauczyciela .
*Bierze aktywny udział w lekcji .

*Przez podniesienie ręki sygnalizuje chęć zabrania głosu .
*Nie przerywa, gdy mówi ktoś inny.
*Nie rozmawia (chyba, że wymaga tego sytuacja na lekcji za przyzwoleniem nauczyciela).
*Do łazienki wychodzi tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę wyjścia zgłasza
nauczycielowi).
*Jeżeli źle się czuje, zgłasza to nauczycielowi.
*We właściwy sposób korzysta z pomocy własnych lub szkolnych.
4.W czasie lekcji nie wolno:
* wyjmować zabawek, telefonów i innych rzeczy rozpraszających uwagę,
*jeść, pić i żuć gumę,
*rozmawiać głośno,
*chodzić po klasie.
5.Dzwonek na przerwę nie upoważnia ucznia do wyjścia z sali. Można to uczynić dopiero, gdy
nauczyciel zakończy lekcję i pożegna się z uczniami.
6.Uczniowie porządkują swoje miejsce pracy i wychodzą na korytarz.

