
1 

 

 NORMY I ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

ZESPOŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-INFOTMATYCZNYCH 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻORACH 
 

 

 

 

 

 

I  Ogólne zasady zachowania  
 

1.Kultura osobista: 

 

- używam słów: proszę, dziękuję, przepraszam, 

- kulturalnie zwracam się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, 

- jestem uprzejmy, 

- kłaniam się wszystkim pracownikom i znajomym w szkole i poza szkołą, 

- wyjmuję ręce z kieszeni, gdy mówię „dzień dobry” lub z kimś rozmawiam, 

- okazuję szacunek ludziom starszym, niepełnosprawnym, 

- dbam o porządek i czystość w szkole i otoczeniu, 

- z telefonu komórkowego korzystam tylko w czasie przerw na korytarzu, 

- tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, korzystam z telefonu podczas 

zajęć, 

- nie używam obraźliwych i wulgarnych słów, 

- nie noszę na terenie szkoły czapek lub innych nakryć głowy (np. chusty).  

 

2. Właściwy wygląd /ubiór ucznia:  
 

- w szkole obowiązuje schludny ubiór (czysty, estetyczny) bez zbędnych dodatków (np. 

czapek, koszulek lub innych części garderoby z niewłaściwymi napisami, 

emblematami, niestosownymi ilustracjami, naszywkami itp.), 

- nie przychodzę do szkoły w przesadnym makijażu, nie farbuję włosów na krzykliwe 

kolory, nie noszę ekstrawaganckich strojów, 

- nie noszę biżuterii - niebezpiecznej dla otoczenia - np. kolczyki, pierścionki itp. 

szczególnie podczas zajęć wychowania fizycznego, 

- nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, 

zapałek, zapalniczek, ostrych narzędzi itp.), 

- jeżeli przynoszę do szkoły kosztowne przedmioty to ponoszę za nie 

odpowiedzialności  (np. telefony komórkowe, cenna biżuteria, pieniądze), 

- nie przynoszę do szkoły ubrań  lub innych części garderoby (szaliki, smycze itp.), 

które zawierałyby informacje o przynależności do określonych klubów sportowych 

lub innych nieformalnych organizacji, nie rozpowszechniam także takich informacji.  
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II Zachowanie uczniów w szkole: 

 

1. Po przyjściu do szkoły: 

 

      -    przestrzegam ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych, do szkoły  

            przychodzę uwzględniając czas na przebranie się, 

      -    przebieram się i zmieniam obuwie, swoje rzeczy zostawiam w szatni, 

      -    informuję dyrekcję lub nauczycieli o zauważonych osobach obcych, które przebywają  

            na terenie szkoły, a ich zachowanie wzbudza podejrzenia. 

 

2. Po dzwonku na lekcje: 

 

      -    znajduję się przy sali, w której mam lekcje, 

      -    ustawiam się wzdłuż sali i czekam na przyjście nauczyciela, 

      -    spokojnie wchodzę do sali i przygotowuję się do lekcji, 

      -    w razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt 

           dyrekcji szkoły, która organizuje zastępstwo lub zapewnia opiekę nad uczniami  

           stosownie do możliwości. 

 

3. W czasie lekcji: 

 

      -    jestem uważny i wykonuję polecenia nauczyciela, 

      -    staram się aktywnie brać udział w lekcji, 

      -    nie przerywam, gdy mówi koś inny, 

      -    nie rozmawiam i nie przeszkadzam, 

      -    do toalety wychodzę tylko wtedy, kiedy to jest naprawdę konieczne (potrzebę wyjścia 

            zgłaszam nauczycielowi),   

      -    jeżeli źle się czuję, zgłaszam to nauczycielowi, 

      -    we właściwy sposób korzystam z pomocy własnych lub szkolnych, 

      -    nie używam telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych (np. tablety,  

            urządzenia do odtwarzania muzyki, gry itp.), przy czym wyżej wymienione urządzenia  

            nie mogą leżeć na ławce,  

      -    w czasie zajęć nie jem, nie żuję gumy, nie piję napojów, 

      -    dzwonek jest sygnałem do zakończenia lekcji, ale to nauczyciel decyduje o tym, kiedy 

            uczniowie opuszczą klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie mają prawo do  

            odpoczynku podczas przerwy,  

      -    nie opuszczam samowolnie sali lekcyjnej lub zajęć, 

      -    po zajęciach pozostawiam po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, 

            a kontroluje nauczyciel, 

      -    uczniów obowiązują zasady regulaminów poszczególnych pracowni, w bibliotece –  

            Regulamin biblioteki szkolnej. 
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4. W czasie przerw: 

 

      -    nie biegam, nie hałasuję, nie popycham innych uczniów, nie stwarzam zagrożenia dla 

            siebie i innych, 

     -    w toaletach przebywam tylko, gdy jest to konieczne, 

     -    nie siadam na parapetach, schodach,      

    -    nie otwieram hydrantów, nie uruchamiam gaśnic przeciwpożarowych, 

     -    nie uczestniczę ani nie inspiruję lekkomyślnych zabawy, które mogą spowodować 

           utratę zdrowia lub  zagrożenie życia własnego, kolegów czy innych osób,  

     -    nie opuszczam budynku szkoły ani terenu szkoły podczas zajęć szkolnych, 

     -    jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie  

          w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu w wyznaczonym miejscu, 

     -    uczeń pełnoletni, za okazaniem dyżurującemu nauczycielowi dokumentu 

          potwierdzającego tożsamość i wiek, może wyjść poza teren szkoły, 

     -    w razie potrzeby korzystam z pomocy nauczycieli dyżurujących. 

 

III  Staram się być koleżeński tzn.:  
 

     -    nie ujawniam powierzonych mi tajemnic (chyba, że tajemnice te zagrażałyby 

          bezpieczeństwu ucznia lub innych osób),  

     -    pomagam w nauce słabszym, 

     -    staram się pomóc, gdy kolega/koleżanka są w trudnej sytuacji (np. w czasie choroby  

           lub trudnych sytuacji losowych), 

     -    nie wyśmiewam innych, 

     -    nie rozpowszechniam nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji na temat innych  

          osób, 

     -    nie dyskutuję na temat rodziców i rodziny kolegów.  

 

IV  Jestem prawdomówny i odpowiedzialny:  
 

- ponoszę odpowiedzialność za siebie i za to co robię, 

- ponoszę wraz z rodzicami odpowiedzialność za skutki wykorzystania w czasie drogi 

do i ze szkoły pojazdów samochodowych, motorów , motorynek i rowerów, 

- przestrzegam przepisy ruchu drogowego oraz zakaz parkowania i postoju na terenie 

placu szkolnego (wyjątek: na terenie placu szkolnego mogą parkować, w 

wyznaczonym miejscu, tylko motorynki i rowery), 

- w sytuacjach nadzwyczajnych podporządkowuję się poleceniom wydawanym przez 

osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną, 

- w czasie drogi do i ze szkoły przestrzegam przepisów ruchu drogowego, 

- nie biję, nie biorę udziału w bójkach, nie prowokuję innych, nie wymuszam, nie grożę, 

nie szantażuję, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności (w szkole i poza szkołą), 

- nie znęcam się fizycznie ani psychicznie nad innymi uczniami, 

- nie palę papierosów (także e-papierosów), nie zażywam środków odurzających, nie 

piję alkoholu,  

- nie propaguję nawyku palenia papierosów (nikotynizmu) poprzez demonstrowanie 

i/lub palenie e-papierosów na terenie szkoły, 
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- szanuję poglądy i przekonania innych, 

- nie rozpowszechniam materiałów przedstawiających zachowania agresywne i 

okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne, a także obrażające 

uczucia religijne, 

- staram się obiektywnie oceniać sytuacje konfliktowe, 

- o niebezpiecznych zdarzeniach  na terenie szkoły lub poza nią natychmiast informuję 

nauczycieli, dyrekcję, pedagoga,  

- nie wyłudzam pieniędzy i nie przywłaszczam sobie żadnych rzeczy i cudzych 

przedmiotów,  

- wszystkie zachowania związane z patologizacją życia szkolnego (min. kradzieże, 

wyłudzenia, bójki, rozbój, znęcanie się fizyczne i/lub psychiczne, zażywanie i/lub 

rozpowszechnianie środków odurzających, picie alkoholu, propagowanie 

nikotynizmu, niszczenie mienia, wagary itp.) są zagrożone wniesieniem przez szkołę, 

do odpowiednich organów (policja, prokuratura, sąd), oskarżenia o demoralizację, 

- staram się dotrzymywać ustalonych terminów (zwrot książek, sprzętu sportowego, 

sprawdzianów, usprawiedliwień), 

- jestem punktualny, szanuję czas i pracę własną i innych, 

- nie chodzę na wagary, 

- nie parkuję samochodu w miejscach wyznaczonych dla pracowników szkoły (wyjątek: 

motorynki i rowery na stanowiskach za orzechem).  

 

V  W czasie uroczystości, imprez i akcji szkolnych:  
 

- zawsze zachowuję się kulturalnie i taktownie, 

- godnie reprezentuję szkołę, 

- podczas śpiewania hymnu państwowego stoję w odpowiedniej pozycji,  

- ubieram się stosownie do sytuacji.  

 

VI   W pozostałych sytuacjach normy i zasady zachowania uczniów 

        regulują: 
- „Procedura postępowania i metody współpracy nauczycieli ZSB-I z policją  

             w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją”, 

- „Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku 

             wybuchowego – zasady ewakuacji”, 

- „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, 

- „Procedura wejścia osób obcych na teren szkoły”, 

- „Instrukcja opieki i pomocy uczniom rozpoczynającym naukę”, 

- „Regulamin karania i nagradzania uczniów”, 

- „Regulamin wystawiania ocen z zachowania”, 

- „Regulamin konkursu na najlepszą klasę”, 

- „Regulamin wycieczek szkolnych”, 

- „Regulamin samorządu uczniowskiego”, 

- „Regulamin uczestnika wycieczki szkolnej”, 

- „Regulamin dyżurów nauczycielskich”, 

- przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, 

- przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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Zapoznałem się z „Normami i zasadami zachowania uczniów” 
 

Klasa ..................... 
 

L.p.                          Imię i nazwisko              Podpis                     

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   
 


