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NASZ SZKOLNY KODEKS

Uwaga!
Do szkoły przychodzimy na przerwę poprzedzającą rozpoczęcie lekcji w danym dniu ,zaś uczniowie
dojeżdżający oczekują w świetlicy.
1. Lekcja
1.1 Idziemy na lekcję
● odzież wierzchnią: kurtki, czapki zostawiamy w szatni,
● teczki ustawiamy pod klasą,
● przed klasą ustawiamy się parami - dziewczęta pierwsze,
● do klasy wchodzą pierwsze dziewczęta potem chłopcy.
1.2 Lekcja zaczęła się:
● wszyscy stają przy ławkach, następuje przywitanie,
● uczeń
spóźniony, (który wchodzi po zamknięciu drzwi) siada w ławce,
a usprawiedliwia się na koniec lekcji,
● ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję
przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie
następuje na podstawie zwolnienia od rodziców,
● jedzenie i żucie gumy w czasie lekcji jest zabronione,
● na ławce znajdują się tylko przedmioty będące pomocami danej lekcji, dopuszcza się małą
maskotkę na szczęście,
● posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji,
● jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, siadają na polecenie nauczyciela,
● w czasie lekcji można opuścić klasę za zgodą nauczyciela i z uzasadnionej przyczyny,
● jeżeli nie ma lekcji, przebywamy w świetlicy lub w czytelni.
1.3 Zakończenie lekcji
● lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
● wychodząc z klasy zostawiamy porządek: ustawione krzesła, pozbierane śmieci, startą tablicę,
● dyżurni wychodzą z klasy jako ostatni – zgłaszają nieprawidłowości.

2. Przerwa
●
●
●
●
●

na schodach i korytarzu przemieszczamy się prawą stroną,
dbamy o czystość na korytarzach: papiery, opakowania, gumę do żucia wyrzucamy do kosza,
plecaki ułożone są pod ścianą klasy w której mamy lekcję,
schody jako droga ewakuacyjna muszą być zawsze wolne,
na przerwach nie opuszczamy terenu szkoły, wychodzimy tylko w dniach pogodnych na patio.

3. Nasz wygląd:
3.1 W dni uroczyste przychodzimy w stroju galowym:
● rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
● egzamin gimnazjalny,
● uroczystości szkolne ujęte w Szkolnym Kalendarzu np. Święto Niepodległości.
3.2 Zwykły dzień:
● jesteśmy czysto, schludnie, estetycznie ubrani, dopuszczalny jest strój sportowy,
● dziewczęta nie ubierają do szkoły bluzek na ramiączkach ani bluzek z dużymi dekoltami
lub odkrywających ramiona i talię, zbyt krótkie spódnice również nie są dozwolone,
● chłopcy nie noszą bluzek bez rękawów,
● biżuterię nosimy skromną: małe kolczyki, mała broszka lub wisiorek, nie farbujemy włosów,
nie malujemy paznokci; lekki makijaż możemy nałożyć jedynie na dyskoteki szkolne,
● zakaz farbowania włosów i noszenia kolczyków dotyczy dziewcząt i chłopców,
● chodzimy w wygodnym i bezpiecznym obuwiu nie zostawiającym śladów na wykładzinie,
● identyfikatory nosimy w widocznym miejscu!
4. Na stołówce szkolnej:
●
●
●
●
●

po posiłek ustawiamy się w kolejce,
plecaki ustawiamy przy krześle,
dziękujemy pracownikom kuchni przy wydaniu posiłku i przy oddawaniu talerza,
przy stoliku zachowujemy się zgodnie z zasadami dobrego wychowania,
na stołówce przebywają ci uczniowie, którzy spożywają posiłki.

5. Inne ważne ustalenia:
●
●
●

witamy się i żegnamy z pracownikami szkoły stojąc i nie trzymając rąk w kieszeni, chłopcy
zdejmują czapki,
szkoła nie odpowiada za ewentualną kradzież telefonów komórkowych,
do szkoły nie przynosimy żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
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