ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
1.

Zwracaj się kulturalnie do nauczycieli, pracowników szkoły
oraz koleżanek i kolegów.

2.

Unikaj hałaśliwych zachowań.

3.

Nie biegaj, nie stwarzaj zagrożenia dla siebie i innych.

4.

Przebywaj przed salą, w której masz kolejną lekcję.

5.

Korzystaj z toalety zgodnie z jej przeznaczeniem.

6.

Do sklepiku szkolnego i stołówki szkolnej możesz iść tylko
za zgodą nauczyciela dyżurującego.

7.

W szkole możesz korzystać z telefonu komórkowego jedynie
za zgodą nauczyciela.

8.

W czasie trwania lekcji przebywaj na terenie szkoły
(poza przerwami rekreacyjnymi).

9.

Po dzwonku ustawiaj się parami i czekaj przed salą na nauczyciela.

10. Po skończonych lekcjach spokojnie schodź z nauczycielem
do szatni.

KARY STATUTOWE
przewidywane dla uczniów, którzy:
* przejawiają zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych zasad
etyczno - moralnych,
*

prezentują postawy zagrażające zdrowiu i mieniu prywatnemu lub
szkolnemu.

1. Upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego.
2. Rozmowa dyscyplinująca ucznia przeprowadzona przez wychowawcę.
3. Rozmowa dyscyplinująca przeprowadzona przez wychowawcę
w obecności ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Rozmowa przeprowadzona przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.
5. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
6. Nagana dyrektora szkoły na piśmie.
7. Przeniesienie do równoległej klasy.
8. Zawieszenie prawa do udziału w niektórych formach zajęć pozalekcyjnych
oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
9. Pozbawienie ucznia możliwości udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych
o charakterze rozrywkowo - rekreacyjnym.

 Wykonanie - zastosowanie statutowej kary wobec ucznia może być
odroczone na określony przez wychowawcę okres próbny, jeżeli uczeń
wyrazi wolę poprawy i uzyska pisemne poręczenie samorządu klasowego
lub innych organizacji szkoły, np. Samorządu Uczniowskiego.
 Rodzice mogą złożyć pisemne odwołanie od nałożonej kary w ciągu 7 dni.

Procedury postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję
słowną (wulgaryzmy) i fizyczną (bicie).
Pierwsze zdarzenie - interwencja nauczyciela, odizolowanie bijących się,
zapewnienie bezpieczeństwa, rozmowa wyjaśniająca, uświadamiająca
konsekwencje zachowania:
- wpis do zeszytu uwag z punktami minusowymi za łamanie regulaminu,
- powiadomienie wychowawcy, który przeprowadza rozmowę z uczniem,
czego efektem jest skrucha i przeproszenie poszkodowanego.
Wychowawca uświadamia uczniowi dalsze konsekwencje w przypadku
ponownej agresji i braku poprawy ze strony ucznia:
- powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów,
- rozmowa rodziców z uczniem i pedagogiem szkolnym (instruktaż
do pracy wychowawczej z dzieckiem w domu),
- rozmowa rodziców lub prawnych opiekunów z pedagogiem i zespołem
nauczycieli uczących w klasie ucznia ( opracowanie działań zaradczych),
- nagana dyrektora szkoły na piśmie,
- karne przeniesienie do innej, równoległej klasy,
- powiadomienie Policji, Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania
ucznia na lekcji, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa
i zdrowia własnego i innych.
1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego
- rozmowa z uczniem.
2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez
przewodniczącego klasy lub dyżurnego ucznia zawiadamia o zaistniałej
sytuacji - pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły.
3. Zabranie ucznia z lekcji (gabinet pedagoga). W przypadku braku takiej
możliwości, zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom wyprowadzenie ich z klasy (np. świetlica szkolna).
4. Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o zachowaniu
ucznia, zwolnienie z lekcji.
5. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania (grożenie, napaść fizyczna,
pobudzenie, niemożność uspokojenia) zawiadomienie Pogotowia
Ratunkowego lub Policji oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia przeprowadzona
przez wychowawcę i pedagoga szkolnego w celu ustalenia odpowiednich
form pomocy dziecku.
7. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie
braku efektywnej współpracy z rodzicami, szkoła kieruje wniosek
do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń
obraża nauczyciela lub pracownika szkoły
1. Zgłoszenie problemu wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi szkoły.
2. Rozmowa dyscyplinująca wychowawcy lub pedagoga z uczniem
na temat niewłaściwego zachowania.
W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły
w obecności osób trzecich powinien przeprosić tę osobę i obiecać
poprawę w obecności świadków zdarzenia.
3. Rodzice ucznia są powiadomieni o powyższym zdarzeniu a uczeń
ponosi konsekwencje wg regulaminu (punkty ujemne za zachowanie),
jego zachowanie podlega szczególnej obserwacji.
4. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym
ciągu obraża nauczyciela, do szkoły wezwani są rodzice lub prawni
opiekunowie i zostaje przeprowadzona rozmowa z uczniem
w obecności rodziców, wychowawcy, pedagoga oraz dyrektora szkoły
lub zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.
5. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły
powtarza się, dyrektor lub pedagog szkolny o zaistniałym fakcie powiadamia
Policję i podejmuje niezwłocznie działania poinformowania Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich.

