SP nr 1 w Szczekocinach

Normy zachowania
obowiązujące
na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1
w Szczekocinach
1. Mamy prawo mówić o swoich problemach i wygłaszać swoje
poglądy nie obrażając innych.
2. Mówimy zwracając się do siebie bezpośrednio, a nie
omawiamy spraw ogólnie. W sprawach spornych zwracamy
się bezpośrednio do osoby zainteresowanej:
- nie ubliżamy jej,
- nie krzyczymy na nią,
- nie bijemy jej.
3. Szanujemy zarówno dorosłych jak i kolegów oraz sami
mamy również prawo do szacunku z ich strony :
- zwracamy się do siebie po imieniu, nie przezywamy się,
-nie używamy pseudonimów jeśli komuś sprawia
przykrość
4. Szanujemy prace innych:
-nie przeszkadzamy w pracy kolegom i koleżankom, nie
niszczymy tego co wykonali,
-nie przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeniu lekcji,
-nie niszczymy sprzętu szkolnego, nie śmiecimy,
zmieniamy obuwie.

5. Wszyscy mamy prawo do nietykalności osobistej, dlatego
- nie obmawiamy się,
- nie dotykamy innych jeśli sobie tego nie życzą,
- nie używamy wulgaryzmów.
6. Przestrzegamy prawa własności, dlatego nie bierzemy
cudzych rzeczy bez pozwolenia.
7. Szanujemy cudze tajemnice. Możemy by powiernikami
sekretów innych i powinniśmy ich dochować.
8. Obowiązuje uczniów i nauczycieli zakaz palenia
papierosów.
9. W szczególne uroczystości szkolne (rozpoczęcie i
zakończenie roku szkolnego) oraz inne dni wyznaczone:
przez dyrektora szkoły obowiązuje odświętny strój
- Dziewczynki – czarna lub granatowa spódnica i biała
bluzka
- Chłopcy – czarne lub granatowe spodnie i biała
koszula.
10. Uczeń szkoły podstawowej nie może nosi kolorowych
pasemek, kolczyków oraz powinien nosić strój
odpowiedni dla ucznia.
11. Uczennice obowiązuje zakaz makijażu oraz malowania
paznokci.

Procedura w przypadku
łamania norm
1.
2.
3.
4.
5.

Rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem.
Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem.
Rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych
działań
Spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawa szkoły
Spisanie kontraktu, obserwacja wywiązania się ucznia
z postanowień
Przewidywane kary

1.
2.
3.
4.
5.

Upomnienie
Zlecanie prac dodatkowych o walorach
wychowawczych.
Pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w
zajęciach dodatkowych (wycieczka, dyskoteka lub inne
imprezy organizowane na terenie szkoły)
Udzielenie pisemnej nagany.
Przeniesienie do klasy równoległej.

