
    Kontrakt klasowy 

Zasady:  

1. Szanujemy się nawzajem i cudzą własność. 

2. Kiedy jedna osoba mówi, reszta słucha. 

3. Kontaktujemy się z sobą bez użycia siły. 

4. Przyborów szkolnych używamy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Pracujemy na swoim miejscu. 

6. Jemy i pijemy na przerwach. 

7. Z telefonów komórkowych korzystamy po lekcji. 

8. Na lekcje przychodzimy punktualnie i usprawiedliwiamy swoje nieobecności. 

 

Konsekwencje w sytuacji, kiedy uczeń łamie zasady: 

1. Zmiana miejsca w klasie. 
2. Oddanie czasu po lekcji. 
3. Wykonanie zadania dodatkowego 
4. Wpisanie przez ucznia informacji do zeszytu korespondencji na temat zachowania. 
5. Utrata przedmiotu, który nie służy do pracy na lekcji. 
6. Telefon zwrotny od rodzica. 
7. Wykonanie zadania w innym pomieszczeniu ( wykluczenie z klasy) 
8. Telefon do rodzica ( dzwoni uczeń). 
9. Wykonanie pracy dodatkowej na terenie szkoły. 
 
Nagrody w sytuacji, kiedy uczeń zmienia niewłaściwe zachowanie:  

 
1. Wybór miejsca w klasie. 
2. Pochwała wpisana przez nauczyciela do zeszytu korespondencji. 
3. Pochwała wpisana przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego. 
4. Telefon do rodzica ( dzwoni nauczyciel). 
5. List do rodzica ( opis postępów ucznia w zachowaniu). 
6.Zwolnienie z części zadania domowego lub możliwość zgłoszenia dodatkowo nieprzygotowania do 
lekcji. 
7.Zwolnienie z odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

8.Krótka zabawa śródlekcyjna zaproponowana przez nagrodzonego lub chwila zabawy w kąciku 

zabaw.  

9.Propozycja zabawy lub gry na wf-ie. 

10.Pełnienie dodatkowego dyżuru w klasie.  

11.Publiczna pochwała na forum szkoły. 

12.Drobna nagroda rzeczowa (naklejka , słodycz lub przybór szkolny: ołówek , gumka, ,zakreślacz)  

13.Dyplom uznania dla ucznia. 

14.Zorganizowanie święta klasowego , wycieczki  , dyskoteki. 

 

Postępowanie nauczyciela w sytuacji , gdy uczeń łamie zasadę:  

1. Upomnienie słowne (1 raz). 

2. Sprawdzenie upomnienia. 

3. Wprowadzenie logicznych konsekwencji (1-9). 

4. Wykluczenie ucznia z klasy. 

 

Poważniejsze przewinienia, w których dyrektor stosuje procedury prawne: 

1. Stworzenie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na terenie szkoły. 

2. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, której skutkiem są obrażenia ciała. 

3. Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.  


