
Zasady zachowania uczniów  
w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku. 

 
 

Ja uczeń: 
 

1. Okazuję szacunek innym osobom w szkole: 

 Mówię dzień dobry, do widzenia. 

 Pierwszy(a) witam wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. 

 Używam „czarodziejskich słów” : proszę, dziękuję, przepraszam. 

 Jestem  uprzejmy, miły, sympatyczny,  życzliwy, kulturalny. 

 Wyjmuję ręce z kieszeni, gdy z kimś rozmawiam. 

 Nie prowadzę  dyskusji lub rozmów podniesionym tonem. 

 Okazuję szacunek wszystkim ludziom, w tym kolegom. 

 Nie przerywam, gdy mówi ktoś inny. 

 Nie używam brzydkich, wulgarnych słów. 
2. Zachowuję się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią: 

 W czasie wyjść poza teren szkoły godnie reprezentuję szkolę, nie naruszam jej 
dobrego imienia. 

 Nie mówię źle o szkole. 
3. Wzorowo wypełniam obowiązki szkolne. 

 Staram się być wzorem dla innych. 

 Robię wszystko, żeby osiągnąć postęp w nauce i zachowaniu. 

 Przygotowuję się do zajęć. 

 Jestem punktualny. 
4. Dbam o sprzęt i mienie szkoły: 

 Dbam o porządek i czystość w szkole i otoczeniu. 

 Nie śmiecę, podnoszę papierki. 

 Używam sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Jeżeli zauważę zniszczenia zgłaszam pracownikowi szkoły. 

 Reaguję, jeżeli ktoś niszczy mienie szkoły. 
5. Dbam o zdrowie własne i innych oraz dbam o schludny wygląd w szkole: 

 Nie maluję włosów i paznokci. 

 Nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, 
zapałek, zapalniczek, ostrych narzędzi itp.) 

 Nie biję, nie prowokuję innych do zachowań agresywnych. 

 Jeżeli źle się czuję zgłaszam to nauczycielowi. 

 Przychodzę do szkoły w czystych ubraniach. 

 Na uroczystościach zakładam strój galowy – biała koszula lub bluzka, ciemna. 
spódnica lub ciemne spodnie. 

 Nie stosuję żadnych używek. 

 Zawiadamiam nauczyciela, jeżeli zauważę sytuację niebezpieczną. 
6. Stosuję się do zasad statutu szkoły.  

 wypełniam obowiązki ucznia. 

 nie przynoszę do szkoły kosztownych przedmiotów i zabawek.  
7. Jestem koleżeński i uczynny. 

 Pomagam innym i przyjmuję pomoc. 

 Nie izoluję, nie dyskryminuję, nie tworzę grup. 
 
 



Na lekcji: 

 

1. Uważam, słucham  i wykonuję  polecenia nauczyciela. 

2. Biorę  aktywny udział w lekcji. 

3. Przez podniesienie ręki sygnalizuję chęć odpowiadania lub zapytania.  

4. We właściwy sposób korzystam z pomocy własnych lub szkolnych. 

5. Uważnie słucham wypowiedzi innych. 

6. Zgłaszam, gdy czegoś nie rozumiem. 

7. Nie spóźniam się na lekcje. 

8. Nie wyśmiewam się z nikogo. 

9. Nie wychodzę z ławki, nie spaceruję po klasie. 
10. Nie rozmawiam (chyba, że wymaga tego sytuacja na lekcji z przyzwoleniem nauczyciela)  

11. Do łazienki wychodzę tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę wyjścia 
zgłaszam nauczycielowi).  

12. Nie jem i nie piję na lekcji, nie żuję gumy. 

13. Nie stukam, nie rzucam i nie bawię się różnymi przedmiotami. 

 

Zasady zachowania na przerwie 

1. Przerwy spędzam na dużym korytarzu. 

2. Panuję nad swoimi emocjami, nie biję, nie kopię, nie podstawiam nóg, nie krzyczę, wykonuję 

polecenia nauczyciela. 

3. Nie urządzam wyścigów, meczy, nie biegam, nie bawię  się w berka. 

4. Nie wchodzę do klas i szatni bez zgody nauczyciela. 

5. Zachowuję czystość i porządek. 

6. Zwracam się do innych uprzejmie, nie przezywam nikogo. 

7. Korzystam z łazienki w sposób zgodny z jej przeznaczeniem tylko w przypadkach rzeczywistej 

potrzeby. 

8. Po dzwonku na lekcję ustawiam się pod klasą w parach. 

9. Szanuję  własność innych kolegów i własność szkolną. 

10. Nie opuszczam budynku szkoły (bez wiedzy i opieki nauczyciela) ani terenu szkoły. 

11. Do pokoju nauczycielskiego wchodzę w ważnych sprawach, których nie mogę samodzielnie 

rozwiązać. 

12. Ze wszystkimi sprawami zwracam się do nauczycieli dyżurujących. 

13. Unikam hałaśliwych zachowań. 

14. Nie biegnę na stołówkę szkolną w czasie przerw obiadowych . 

15. Odpoczywam, spaceruję, oglądam wystawki, rozmawiam i bawię się z kolegami spokojnie. 

 


