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I. Ogólne zasady zachowania 

1. Kultura osobista.  

 Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam  

 Kulturalnie zwraca się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób  

 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  

 Dba o porządek i czystość w szkole i otoczeniu  

 Nie bije, nie prowokuje innych, nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje, nie zabiera i 

nie niszczy cudzej własności  

2. Schludny wygląd /ubiór ucznia. 

 Podczas uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy białe bluzki, 

koszule, ciemne spodnie lub spódnice  

 Nie przychodzi do szkoły w makijażu, nie farbuje włosów, nie nosi umalowanych 

paznokci oraz ekstrawaganckich strojów  

 Nie nosi biżuterii, szczególnie niebezpiecznej dla otoczenia 

 Dba, by ubranie było czyste, estetyczne i dopasowane do warunków 

atmosferycznych  

3. Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, zapałek, 

zapalniczek, ostrych narzędzi itp.)  

4. Jeżeli uczeń przynosi do szkoły kosztowne przedmioty to ponosi za nie odpowiedzialność 

(np. cenna biżuteria, pieniądze)  

5. Stosuje się do wskazówek nauczycieli i opiekunów podczas wyjść i wycieczek szkolnych 

oraz w czasie pobytu na basenie.  

II. Zachowania uczniów w szkole: 

1. Po przyjściu do szkoły:  

 Rozbiera się w holu i zmienia obuwie  

2. Po dzwonku na lekcje:  

 Znajduje się przy sali, w której ma lekcję  

 Ustawia się wzdłuż sali i czeka na przyjście nauczyciela  

 Spokojnie wchodzi do sali i przygotowuje się do lekcji  

3. W czasie lekcji:  

 Uważa i wykonuje polecenia nauczyciela 

 Bierze aktywny udział w lekcji  

 Przez podniesienie ręki sygnalizuje chęć odpowiadania lub zapytania  
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 Nie przerywa, gdy mówi ktoś inny  

 Nie rozmawia (chyba, że wymaga tego sytuacja na lekcji z 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  

 Nie używa telefonu komórkowego (nie wykonuje zdjęć) 

4. W czasie przerw: 

 Nie biega, nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych 

 Przebywa koło klasy, w której ma lekcje  

 Na placu zabaw szkolnym może przebywać w wyznaczonym okresie, gdy jest 

obecny nauczyciel dyżurujący  

 W łazienkach przebywa, gdy jest to konieczne  

 Nie siada na parapetach  

 Nie otwiera okien i drzwi ewakuacyjnych  

 Bawi się pamiętając o zasadach bezpieczeństwa 

 Przestrzega zasad kolejki przed sklepikiem szkolnym i na stołówkę szkolną 

 Nie opuszcza budynku szkoły (poza wyznaczonymi okresami) ani terenu szkoły  

 Z ważnymi sprawami zwraca się do nauczycieli dyżurujących lub wychowawcy 

5. Po skończonych lekcjach:  

 Spokojnie idzie do szatni 

 Ubiera się, zmienia obuwie w holu 

 Udaje się do domu lub innego miejsca ustalonego z rodzicami  

 Nie wdaje się w żadne bójki i przepychanki  

 Nie oddala się z osobami nieznajomymi 

 Nie bierze żadnych produktów od nieznajomych 

 Unika kontaktu ze zwierzętami (np. „bezpańskie” psy). 

III. Uczeń koleżeński 

 Nie ujawnia powierzonych mu tajemnic (chyba, że tajemnice te zagrażałyby 

bezpieczeństwu ucznia lub innych osób)  

 Pomaga w nauce słabszym  

 Służy pomocą, gdy kolega jej potrzebuje, (np. w czasie choroby lub trudnych sytuacji 

losowych)  

 Nie skarży  

 Nie wyśmiewa się z innych 

 Nie obgaduje  

IV. Uczeń prawdomówny i odpowiedzialny 

 Ponosi odpowiedzialność za siebie i swoje czyny  
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 Przyznaje się do swojej winy  

 Obiektywnie ocenia konfliktowe sytuacje  

 O niebezpiecznych zdarzeniach natychmiast informuje nauczyciela lub inne dorosłe 

osoby  

 Nie kłamie  

 Nie wyłudza pieniędzy i nie przywłaszcza sobie żadnych rzeczy i cudzych 

przedmiotów 

 Jest prawdomówny  

 Dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek, sprzętu sportowego, 

sprawdzianów, usprawiedliwienia)  

 Jest punktualny, szanuje czas i pracę własną i innych  

 Nie chodzi na wagary 

 Nie przynosi używek  

V. Zachowanie w czasie uroczystości, imprez i akcji szkolnych 

 Zawsze zachowuje się kulturalnie i taktownie 

 Godnie reprezentuje szkołę  

 Podczas śpiewania hymnu państwowego stoi w pozycji „baczność”  

 O ile jest możliwe działa na rzecz dobroczynności i różnych form pomocy innym  

 Ubiera się stosownie do sytuacji. 

VI. Uczeń stara się pracować nad własnym charakterem i postępować zgodnie 

z przyjętymi normami. 

METODY PREWENCJI WOBEC  NIEPOŻĄDANYCH POSTAW I ZACHOWAŃ 

Cel: 

 niwelowanie niewłaściwego zachowania uczniów, 

 opracowanie jasnych kryteriów oceny zachowania, 

 włączenie rodziców i uczniów w proces przestrzegania opracowanych zasad, 

 emocjonalna identyfikacja ze wspólnie ułożonymi zasadami. 

Efekt: 

 uczniowie znają konsekwencje nieprzestrzegania  zasad zachowania 

obowiązujących w szkole, 

 rodzic i dziecko mogą otrzymać rzetelną informację na temat zachowania oraz  

podjąć kroki w celu ewentualnej jego poprawy,  

 uczniowie czują się odpowiedzialni za swoje zachowanie. 

  

Przykłady niewłaściwego zachowania  Konsekwencje niewłaściwego zachowania  

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Spóźnia się na zajęcia lekcyjne  Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, Nie usprawiedliwia w terminie nieobecności  

w szkole 



Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

 

 

 
4 

Nie wywiązuje się z powierzonych zadań  Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Dyżurowanie podczas przerw na 

korytarzu z nauczycielem 

dyżurującym, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania, 

 Wydłużenie czasu pełnienia 

obowiązku dyżurnego w klasie, 

 Pozostawienie po zajęciach w 

szkole (w świetlicy) w celu 

uzupełnienia brakujących zadań.  

 Wezwanie rodziców do szkoły, 

 Prace społeczne na rzecz klasy lub 

szkoły. 

Nie wypełnia  obowiązków ucznia 

Nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych 

Systematycznie nie odrabia  zadań domowych 

Systematycznie nie posiada  zeszytu kontaktu  

z rodzicami 

Nie wywiązuje się z przedstawiania zeszytu 

uwag  rodzicom 

Często zapomina obuwia zastępczego 

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

Stosuje agresję słowną  Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Upomnienia nauczyciela, stanie 

określony czas na korytarzu w 

celu zastanowienia się nad  swoim 

zachowaniem 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania,  

 Wezwanie rodziców,  

 Publiczne przeproszenie, 

 Zawieszenie czasowe w prawach 

ucznia, 

Stosuje agresje fizyczną 

/psychiczną(popychanie, kopanie, uderzenie, 

obrażanie wyzwiskami, wyśmiewanie , 

pobicie, manipulacja, szantaż, szykanowanie 

innych osób z powodu odmienności 

przekonań, wymuszenia, wysługiwanie się 

innymi w zamian za korzyści materialne) 

Używa telefonów komórkowych, mp3 itp. w 

trakcie zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw 

między zajęciami. 

Stosuje cyberprzemoc 

Niszczy i nie szanuje własności swojej  Uczeń, rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia zobowiązani 

są do odkupienia zniszczonego 

sprzętu lub jego naprawy bądź 

zwrotu kosztów naprawy, 

Niszczy i nie szanuje własności innych osób  

Niszczy i nie szanuje własności  szkolnej 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

Używa wulgaryzmów w szkole i poza nią   Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

Opuszcza teren szkoły podczas przerw 

międzylekcyjnych, przed lekcjami lub po 

lekcjach (dotyczy osób dojeżdżających) 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 
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Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć i zabaw 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Informacja do rodziców, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena  

z zachowania,  

 Przeproszenie  kolegów na forum 

publicznym, 

 Zawieszenie w prawach ucznia, 

 

Przebywa w czasie przerwy w miejscach 

niedozwolonych  

Biega, przepycha się na przerwie na korytarzu 

Nie reaguje na niewłaściwe zachowania 

kolegów (bicie, wyzywanie, dokuczanie) 

Ulega nałogom 

Rozprowadza używki 

Stwarza niebezpieczne sytuacje w szkole lub 

klasie (np. przynosi niebezpieczne narzędzia,  

rzuca kamieniami) 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

Nie stosuje wobec kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz innych osób 

zwrotów grzecznościowych 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji, 

 Upomnienia nauczyciela, stanie 

określony czas na korytarzu w 

celu zastanowienia się nad  swoim 

zachowaniem 

 Przeproszenie kolegów na forum 

publicznym, 

 Czasowy zakaz uczestniczenia  

w wyjazdach, uroczystościach 

 i imprezach szkolnych, 

 Kara zgodnie z WSO – ocena 

 z zachowania,  

 Ponoszenie kosztów 

uszkodzonych rzeczy 

materialnych(np. przyniesienie 

opakowania papieru toaletowego), 

 Posprzątanie klasopracowni po 

zajęciach (ustawienie ławek, 

krzeseł, pozbieranie śmieci), 

 Przekazanie informacji 

odpowiednim instytucjom, 

 Czasowe zawieszenie w prawach 

ucznia. 

 

Łamie regulamin klasopracowni 

Popada często w konflikty z kolegami 

Rozwiązuje w sposób siłowy konflikty  

z kolegami 

Niestosownie odzywa się do kolegów,  

nauczycieli, pracowników szkoły lub innych 

osób w szkole lub poza nią 

Nie szanuje pracy innych  

Niestosownie zachowuje się  w miejscach 

publicznych (np. akademie, kino, teatr, 

restauracja, kościół) 

Nie okazuje pomocy i szacunku osobom 

potrzebującym 

Niszczy mienie publiczne 

Niewłaściwie zachowuje się w toalecie 

Nie szanuje poglądów innych osób 

Nie reaguje na niewłaściwe zachowania  

kolegów 

Je, pije, żyje gumę podczas lekcji 

Przychodzi do szkoły w nieodpowiednim 

stroju szkolny (odkryty brzuch i ramiona, zbyt 

krótka spódniczka, głęboko wycięte spodenki) 

lub wygląd (np. makijaż, wiszące kolczyki, 

fryzura nieadekwatna do wieku – farbowane 

włosy) 

Pozostawia śmieci w sali lekcyjnej, na 

korytarzu lub w innym miejscu na terenie 
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szkoły lub w miejscu poza szkołą, gdzie 

organizowane jest wyjście 

Przemieszcza się po sali bez zgody 

nauczyciela 

Opuszcza salę lekcyjną bez zgody nauczyciela 

Zabiera głos bez zgody nauczyciela 

Kłamie, oszukuje 

Kradnie czyją własność 

Wyłudza pieniądze lub inne rzeczy 

Wchodzi w konflikt z prawem 

Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

Nie przychodzi na uroczystości szkolne  

i państwowe w stroju galowym 

 Upomnienie nauczyciela, 

wychowawcy, 

 Wpis do zeszytu obserwacji,  

 Zakaz uczestniczenia w 

dyskotekach szkolnych, 

 Czasowe zawieszenie 

uczestnictwa w wyjeździe, 

zawodach czy wycieczce. 

Nie dba o dobre imię szkoły podczas 

wyjazdów, wycieczek, zawodów i innych 

sytuacjach życia codziennego 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Opracowane zasady są zgodne z Kodeksem Ucznia oraz Statutem Szkoły Podstawowej 

w Wietlinie, 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania 

zachowania oraz zapoznaje z zasadami i  normami zachowania, 

3. Konsekwencje niewłaściwego zachowania wdrażane będą w trzech etapach: (upomnienie, 

wpis do zeszytu obserwacji/dziennika, zastosowanie ustalonej kary), 

4. O zastosowaniu kary decyduje wychowawca,  zespół nauczycieli uczących, Dyrektor, 

Rada Pedagogiczna (po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicem),  

5. Uczeń i jego rodzic mają prawo uzyskać wyjaśnienie z powodu zastosowania kary 

i odwołać się od niej w ciągu 7 dni, 

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje wychowawca 

w porozumieniu z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, 

7. Powyższe zasady i normy będą aktualizowane w miarę potrzeb po konsultacji z rodzicami 

i uczniami, 

8. Przestrzeganie i stosowanie się do norm może być nagradzane, a nieprzestrzeganie karane 

(nagrody i kary wymierza nauczyciel, wychowawca klasy, Dyrektor Szkoły). 

Nagrody: 

1. Pochwała wychowawcy klasy,  

2. Pochwała dyrektora szkoły, 

3. List gratulacyjny dla rodziców,  
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4. Pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły wobec dzieci,  

5. Świadectwo z wyróżnieniem ( zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w WSO), 

6. Za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrodę 

rzeczową lub dyplom, wyróżnienie w gazetce szkolnej,  

7. Uczeń może otrzymać nagrody rzeczowe za udział w różnych konkursach. 

Kary: 

1. Upomnienie ustne Wychowawcy wobec klasy.  

2. Upomnienie Wychowawcy z wpisem do dziennika.  

3. Upomnienie ustne Dyrektora szkoły. 

4. Upomnienie Dyrektora sporządzone na piśmie.  

5. Nagana Dyrektora szkoły.  

6. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz. 

7. Skierowanie sprawy do sądu rodzinnego lub na policję do specjalisty do spraw nieletnich. 

 


