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ZASADY TO PODSTAWA 

 Przestrzegamy Statutu Szkoły. 

 Znamy Wewnątrzszkolne  Zasady Oceniania. 

 Angażujemy  się w życie klasy i szkoły – (współ)działanie. 

 Systematyczne i aktywne uczestniczymy w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły. 

 Do szkoły przychodzimy punktualnie. / Nie spóźniamy się też na 

lekcje w ciągu dnia. 

 Rzeczy zostawiamy w szatni. 

 Nie przynosimy do szkoły cennych przedmiotów (szkoła nie 

odpowiada za ich zaginięcie). 

 Komórkę nosimy przy sobie. Nie wolno z niej korzystać na lekcji – 

jest wyłączona. W szkole nie nagrywamy, nie fotografujemy, nie 

filmujemy!!! (Jedynie za zgodą nauczyciela!) 

 Przed dzwonkiem ustawiamy się przed salą (wyjątek stanowią sale 

na strychu – na nauczyciela czekamy na piętrze). 

 Do sali wchodzimy kulturalnie, spokojnie, najpierw dziewczynki, 

potem chłopcy. 

 Na lekcjach uważamy, notujemy, pracujemy z innymi. Nie chodzimy 

po sali. Gdy czegoś chcemy od nauczyciela, podnosimy rękę.  

 Po lekcjach opuszczamy szkołę. W ciągu dnia nie można samowolnie 

opuścić szkoły, tylko za zgodą rodziców i poświadczeniem 

wychowawcy. 

 Na  przerwach można korzystać ze świetlicy ( KLUB 07), by spokojnie 

zjeść zdrowe śniadanie. 



CO NIECO O WŁAŚCIWYM STROJU 

 Należy nosić schludny, nieekstrawagancki strój; stonowane kolory, obuwie 

zmienne – trampki z białą podeszwą. 

 Nie wolno nosić biżuterii stanowiącej zagrożenie, np. długie kolczyki. 

 Nie malujemy się (paznokcie, włosy, makijaż). 

 Piercing jest zakazany.  

 

 

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 

 

 Słowa znane i używane: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę. 

 Nie używamy wulgaryzmów. 

 Kulturalne zachowujemy się  wobec dorosłych i rówieśników. 

 

 

 

 

 

 Przeciwdziałamy różnym formom agresji i przemocy (przemoc fizyczna, 

psychiczna, cyberprzemoc), dyskryminacji w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli innych pracowników szkoły. 

 Jesteśmy odpowiedzialni  za własne i innych życie, zdrowie i higienę, a także  

za wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

MAMY PRAWO: 

 do właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, 



 do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, dyskryminacji oraz ochronę i poszanowanie godności, 

 życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

 do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

 do rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pomocy w samodzielnym 

planowaniu swojego rozwoju, 

 do poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych, 

 do obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce, zgodnie 

z WZO, 

 do pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 do korzystania ze środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej, 

 do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową. 

 

 

UCZEŃ JEDYNKI 

 

  ma dzienniczek, a w nim kartki z informacjami: dane osobowe (imię, nazwisko, 

adres, klasa); wzór podpisu rodziców; telefon kontaktowy, plan lekcji; miejsce na 

komunikaty; 

 nosi legitymację, 

 wypełnia sumiennie dyżury ( wycieranie tablicy, porządek w sali, wykonywanie 

poleceń nauczyciela), 

 zapoznaje się z informacjami o ocenach i uwagach w e-dzienniku, 

 uczestniczy w wyborze samorządu klasowego: zna obowiązki gospodarza, zastępcy, 

skarbnika i innych, 

 usprawiedliwienia nieobecności po powrocie do szkoły (przez e-dziennik lub w 

dzienniczku), 

 wie, kiedy są zastępstwa (obserwacja tablicy).  

 



 


