Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/2018
z dnia 6 grudnia 2017

Normy postępowania uczniów
Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

Lp.
1.

2.

Problem

Normy

Opuszczanie
terenu szkoły;
wagary

Wejście do szkoły, ruch na klatkach
schodowych,
wyjście ze szkoły.
Szatnia
-

Konsekwencje przekroczenia norm

 uczeń przebywa na terenie szkoły od rozpoczęcia zajęć
do ich zakończenia i uczestniczy we wszystkich zajęciach
zgodnie ze swoim planem
 uczeń ma bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły
w czasie przerw i lekcji
 w czasie zajęć świetlicowych (zastępstwa) uczeń ma
obowiązek przebywać na świetlicy
 uczeń uczestniczy w zajęciach na hali sportowej
 w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach, na
których maja następną lekcję
 na boisko - gdy jest sprzyjająca pogoda (przy
temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 18oC, jeżeli na
boisku znajduje się nauczyciel dyżurujący), wychodzą
drzwiami w łączniku
 wcześniejsze wyjście ze szkoły jest możliwe na prośbę
pisemną rodziców

-

uczniowie wchodzą do budynku szkolnego wejściem od
ulicy Jagiellońskiej
od 1 października uczniowie wchodzą do budynku
szkolnego przez szatnię (nie dotyczy 1-3)
uczeń nie wchodzi w kurtce na lekcje (nie dotyczy 1-3)
uczeń nie pozostawia kurtki na korytarzu, świetlicy
i innym do tego nie przeznaczonym miejscu
uczeń nie przebywa w szatni w czasie przerw i lekcji

-

-

-

-

-

adnotacje i uwagi w dzienniku
rozmowa ostrzegawcza z wychowawcą
rozmowa z pedagogiem szkolnym
powiadomienie rodziców
obniżenie oceny z zachowania
w przypadku powtarzających się zdarzeń uczeń pracuje
społecznie na rzecz szkoły
w przypadku wagarów wychowawca lub pedagog
natychmiast powiadamia rodziców (telefon lub pismo
urzędowe do domu, zakładu pracy)
wagary, ucieczki z pojedynczych lekcji nie będą
usprawiedliwiane
uczeń notorycznie opuszczający lekcje z danego
przedmiotu obowiązkowo uczęszcza na zajęcia
dodatkowe z tego przedmiotu
zawieszenie w prawach ucznia
w przypadku braku poprawy- pismo do UMiG, na policję
i do sądu
rozmowa z wychowawcą
obniżenie oceny z zachowania
w przypadku braku poprawy prace społeczne na rzecz
szkoły
odniesienie kurtki do szatni na najbliższej przerwie
odpowiedzialność finansowa za zniszczone mienie
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3.

Obiekty sportowe -

4.

Strój uczniowski

-

-

5.

6.

Używki:
papierosy
alkohol
narkotyki
środki odurzające

-

Materiały
pirotechniczne

-

na lekcji wychowania fizycznego i obiektach sportowych
obowiązuje obuwie sportowe
w obrębie sali gimnastycznej przebywają uczniowie,
którzy mają lekcje w-f
na salę gimnastyczną, salkę zapaśniczą, halę sportową,
siłownię uczniowie wchodzą tylko w obecności
nauczyciela
uczeń ubiera się skromnie, przyzwoicie, czysto i
niewyzywająco
makijaż w gimnazjum delikatny,
farbowanie włosów – delikatne/ nieznaczne
strój nie odsłania brzucha, bioder, biustu
spódnice nie mogą być zbyt krótkie
na uroczystościach szkolnych, egzaminach, obowiązuje
strój apelowy: biała bluzka (koszula), granatowa lub
czarna spódnica (spodnie)
w budynku szkolnym nie chodzi się w czapkach i w
kapturach
uczniowie nie noszą kosztownych ozdób
kolczyki tylko w uszach
uczniowie nie noszą ozdób i rzeczy, które są
niebezpieczne dla ich zdrowia lub zagrażają
bezpieczeństwu innych
uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
papierosów i epapierosów, spożywania alkoholu,
zażywania i rozprowadzania środków odurzających
(narkotyki, kleje, leki) i innych używek w szkole i poza
szkołą oraz spożywania napojów typu Energy drink

-

uwaga nauczyciela w-f
powiadomienie wychowawcy
obniżenie oceny z zachowania
w przypadku powtarzającego się niedostosowania się do
norm - sprzątanie zaplecza sportowego

-

ustne upomnienie nauczyciela i wychowawcy
w przypadku powtarzającego się niedostosowania uwaga
pisemna
usunięcie makijażu
powiadomienie rodziców
szkoła nie odpowiada za zaginięcie kosztownych ozdób i
rzeczy
zabranie niebezpiecznych ozdób i rzeczy
rodzic osobiście odbiera zabrane rzeczy

uczeń ma bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły
materiałów pirotechnicznych

-

-

-

natychmiastowe powiadomienie rodziców i policji
zbadanie ucznia alkomatem lub narkotestem
przygotowanie pogadanki, plakatów na temat
szkodliwości używek
obniżenie oceny z zachowania
praca na rzecz szkoły pod nadzorem
w przypadku braku poprawy zgłoszenie problemu w
Centrum Pomocy Rodzinie, w Sądzie d/s nieletnich, na
policji
natychmiastowe powiadomienie rodziców i policji
obniżenie oceny z zachowania
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7.

Czystość,
porządek w
szkole, niszczenie
mienia szkolnego -

8.

Przemoc słowna,
fizyczna,
psychiczna
Wulgaryzmy.

-

uczeń ma bezwzględny zakaz odpalania na terenie szkoły
materiałów pirotechnicznych
uczniowie dbają o czystość
i porządek w klasach, pomieszczeniach WC, na
korytarzach i otoczeniu szkoły
śmieci są wrzucane do kosza
dyżurny lub wyznaczeni uczniowie sprawdzają porządek
w sali po skończonej lekcji
klasa odpowiada za sprzęt i czystość sali, w której się
uczy
wszystkich uczniów obowiązuje zasada poszanowania
mienia swojego, innych i publicznego
uczniowie wykonują polecenia nauczyciela dyżurującego
uczeń ma bezwzględny zakaz stosowania przemocy
fizycznej, słownej, psychicznej wobec innych
zakaz używania wulgarnego słownictwa na terenie szkoły
kulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły i
wykonywanie ich poleceń

-

odpowiedzialność finansowa za zniszczone mienie

-

uczeń naprawia szkody we własnym zakresie lub rodzice
pokrywają koszty naprawy
uczeń wykonuje prace porządkowe
jeśli uczeń nie wykona polecenia nauczyciela
dyżurującego lub innego pracownika szkoły otrzymuje
uwagę pisemną

-

-

-

9.

Telefony
komórkowe,
sprzęt grający

-

-

-

uczeń – jeśli przynosi telefon komórkowy do szkoły – na
czas pobytu w PSSP nr5 (lekcje, przerwy, zajęcia
dodatkowe – w tym na hali) – bezwzględnie go wyłącza i chowa w plecaku
uczeń nie używa sprzętu grającego, słuchawek na lekcji
szkoła nie odpowiada za zaginięcie wartościowych rzeczy przynoszonych prze uczniów

rozmowa z wychowawcą
rozmowa z pedagogiem
w przypadku notorycznych zachowań tego typu sprawa
skierowana do Zespołu Interwencyjnego, który
podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do policji lub
sądu
w drastycznych przypadkach (np. pobicie) zgłoszenie na
Policję i pismo do Sądu
napisanie dodatkowej pracy na określony temat
obniżenie oceny z zachowania
nauczyciel ma prawo odebrać telefon w przypadku
nieprzestrzegania norm i przekazać go wychowawcy
nauczyciel ma prawo odebrać sprzęt grający oraz
słuchawki jeżeli uczeń używa go w czasie lekcji
zabrane rzeczy odbierają rodzice
obniżenie oceny z zachowania
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10.

11.

Zakupy w
automacie z
batonikami i
piciem.
Poidełko

-

Łazienki, toalety

-

-

przy zakupach obowiązuje kolejka oraz kultura
zachowania
przy poidełku obowiązuje kolejka i używanie urządzenia
zgodnie z przeznaczeniem

-

-

-

uczniowie dbają o czystość i porządek w
pomieszczeniach WC
uczniowie nie niszczą urządzeń sanitarnych
uczniowie nie spędzają przerw w toalecie (jedynie w celu
zgodnym z przeznaczeniem)

-

12.

Stołówka

-

13.

Cyberprzemoc,
cyberbullying

-

uczniowie ustawiają się w kolejce i spokojnie czekają na
obiad
uczniowie stosują się do zaleceń nauczyciela pełniącego
dyżur na świetlicy i pracowników kuchni
uczniowie w czasie pobytu w szkole nie korzystają z
portali społecznościowych
nie zamieszczają zdjęć, komentarzy obrażających inne
osoby

-

upomnienie ucznia i wysłanie go na koniec kolejki
wyłudzanie pieniędzy- sprawa skierowana do Zespołu
Interwencyjnego, który podejmuje decyzję o skierowaniu
sprawy do policji
uczeń zwraca pieniądze
powiadomienie rodziców
obniżenie oceny z zachowania
rozmowa z wychowawcą
rozmowa z pedagogiem
obniżenie oceny z zachowania
powiadomienie rodziców
uczeń naprawia szkody we własnym zakresie lub rodzice
pokrywają koszty naprawy
uczeń wykonuje prace porządkowe (sprzątanie
pomieszczeń WC)
upomnienie nauczyciela dyżurującego
rozmowa z wychowawcą
przesunięcie na koniec kolejki
odpowiedzialność finansowa za zniszczone mienie
rozmowa z wychowawcą
rozmowa z pedagogiem
powiadomienie rodziców
pogadanka z policją
obniżenie oceny z zachowania
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