KODEKS UCZNIA
My, uczniowie Zespołu Szkół w Żalnie, dbamy o zasady kultury w społeczności
szkolnej. Dbamy o naszą szkołę, jesteśmy kulturalni i koleżeńscy, przestrzegamy regulaminu
zachowania:
1. Podczas zajęć lekcyjnych:


punktualnie przychodzimy na zajęcia,



słuchamy poleceń nauczyciela,



zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką,



uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy,



pracujemy w ciszy i skupieniu,



podczas prac grupowych zgodnie pracujemy,



nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych,



telefony komórkowe są wyciszone w plecaku,



gdy zadzwoni dzwonek, czekamy na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali,



szanujemy wystrój klasy.

2. Podczas przerw:


poruszamy się bezpiecznie (nie biegamy) po korytarzach,



przebywamy na wyznaczonych korytarzach (klasy 0-3 na parterze; klasy 4-6 i gimnazjum
na piętrzę),



ostrożnie schodzimy ze schodów (nie skaczemy),



przestrzegamy zasad przemieszczania się do odpowiednich klas,



zachowujemy się spokojnie,



nie przesiadujemy w toaletach, szatniach i przejściach schodowych,



kulturalnie czekamy w kolejce na obiad i herbatę (w stołówce przebywają tylko osoby
spożywające posiłki),



w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela – nie wymierzamy
samodzielnie kary,



kulturalnie rozwiązujemy konflikty,



nie przezywamy, nie popychamy, nie bijemy się,



przebywamy na terenie boisku i dbamy o bezpieczeństwo własne i innych,



po dzwonku ustawiamy się przed klasą.

3. Podczas uroczystości szkolnych:


obowiązuje galowy strój,



siadamy lub stoimy w grupie swojej klasy,



zachowujemy ciszę,



zachowujemy odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu Polski i szkoły,



uważnie słuchamy,



kulturalnie wyrażamy swoje emocje.

4. Przebywając w szkole i poza nią:


dbamy o imię naszej szkoły, pamiętamy o patronie,



stosujemy zwroty grzecznościowe,



dbamy o kulturę słowa,



pomagamy sobie nawzajem,



szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych
dorosłych,



stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli,



dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,



aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły,



dbamy o zdrowie i higienę, uprawiamy sporty,



reprezentujemy szkołę w konkurach i zawodach sportowych,



szanujemy swoją i cudzą własność,



dbamy o sprzęt i pomoce szkolne,



ubieramy się schludnie i skromnie,



dbamy o higienę w toaletach, w stołówce szkolnej, w klasach.

5. Przebywając w autobusie szkolnym:


wchodząc do autobusu, zajmujemy pierwsze wolne miejsca,



nie śmiecimy, nie krzyczymy, nie zakładamy nóg na fotele,



w trakcie jazdy siedzimy na wyznaczonych miejscach,



wstajemy po zatrzymaniu się autobusu (pierwszy z autobusu wychodzi nauczyciel),
wychodzimy tylko przednimi drzwiami (z tylnych drzwi korzystać można jedynie
w sytuacjach awaryjnych).


Złe zachowanie w autobusie skutkuje otrzymaniem uwagi od wychowawcy.

Załącznik:
Tabela. Pozytywne i negatywne zachowania uczniów.

