
SZKOLNY SAVOIR-VIVRE  

Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie 

Drogi Uczniu!  

1. W naszej szkole mówimy sobie ,,Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Przepraszam” i „Dziękuję”. 

2. Szanujemy siebie nawzajem. Rozmawiając z nauczycielem (lub innym dorosłym) wstań, 

wyjmij ręce z kieszeni, patrz mu w oczy. Jeśli nauczyciel (lub inny dorosły) Cię prosi, 

ZAWSZE zatrzymaj się, podejdź. Jeśli nauczyciel pyta, ZAWSZE powiedz jak się 

nazywasz.  

3. Słuchamy siebie nawzajem. Podczas lekcji słuchamy co mówi nauczyciel lub inny uczeń. 

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, podnieś rękę i POCZEKAJ, aż ktoś skończy 

mówić. Pamiętaj też, że możemy mieć różne zdania – to jest normalne, a nie śmieszne.  

4. Jesteśmy wobec siebie uprzejmi i dbamy o czystość języka. Prosimy, mówimy spokojnie i 

grzecznie. Nie żądamy, nie krzyczymy, nie używamy wulgaryzmów. 

5. Respektujemy uwagi dyrekcji, nauczycieli i personelu szkoły. Dorośli wiedzą więcej niż Ty i 

naprawdę mają powody, aby postępować tak a nie inaczej. Jeśli trudno Ci zrozumieć pewne 

decyzje, ZAPYTAJ GRZECZNIE, a nie żądaj wyjaśnień.  

6. Szanujemy prawo innych do spokoju i odpoczynku – zwracamy się do siebie normalnym 

tonem, nie krzyczymy (szczególnie na przerwie). Hałas niszczy nasze zdrowie. W hałasie 

trudno wypocząć! 

7. Szanujemy pracę i rzeczy innych – dbamy o czystość w szkole, sprzątamy po sobie 

(papierki, stoły i krzesła), zwracamy uwagę osobom, które brudzą i niszczą przedmioty oraz 

sprzęty. 

8. Dbamy o nasze bezpieczeństwo – na przerwach przemieszczamy się sprawnie, spędzamy 

czas przy sali, w której mamy lekcję. Popychanie się, szturchanie (nawet dla tzw. zabawy), 

przezywanie, bieganie, wpadanie na kogoś NIE SĄ BEZPIECZNE. Przepraszamy jeśli to 

zrobimy niechcący. W razie problemów, zwracamy się o pomoc do dyżurującego 

nauczyciela, konfliktów nie rozwiązujemy na własną rękę.  

9. Wkładamy wysiłek w zdobycie wiedzy, a nie pokazywanie swojej niewiedzy. W szkole 

uczymy się wielu nowych rzeczy. Często czegoś nie wiemy i uczymy się na błędach – to 

normalne, a nie powód do śmiechu.  

10. Uczymy się samodzielności. Uważnie słuchamy poleceń. Zanim zadasz pytanie 

nauczycielowi, POMYŚL – może sam znasz odpowiedź? Sprawdzaj swoje oceny i 

wiadomości w dzienniku elektronicznym. 



REGULAMIN ZACHOWANIA NA KORYTARZU  

Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie 

1. Po przyjściu do szkoły zmieniam obuwie. 

2. Podczas przerwy spędzam czas na korytarzu przy sali, w której mam następną lekcję.  

3. W czasie przerwy spędzam czas kulturalnie: rozmawiam z kolegami/koleżankami, bawię się 

spokojnie i bezpiecznie.  

4. ZAWSZE zatrzymuję się na prośbę nauczyciela i każdego innego pracownika szkoły. 

5. Przez cały dzień pozostaję w budynku szkoły. W ciepłe dni mogę spędzać przerwy na boisku 

jeśli jest tam dyżurujący nauczyciel.  

6. Dbam o czystość i porządek: sprzątam po sobie śmieci, pufy, ławki i krzesła.   

7. Poruszam się prawą stroną, szczególnie na schodach.  

8. Jeśli mam jakiś problem, proszę o pomoc dyżurującego nauczyciela.  

9. Udzielam pomocy potrzebującym. W razie potrzeby, zgłaszam problem nauczycielowi na 

dyżurze.  

10. Jeśli potrzebuję skorzystać z telefonu, proszę nauczyciela na dyżurze lub wychowawcę o 

pozwolenie. Nie chowam się z telefonem.  

11. Na początku lekcji ustawiam się parami przed salą lekcyjną. Pamiętam, że dziewczęta wchodzą 

do sali pierwsze.  

 

Za nieprzestrzeganie tych zasad możesz stracić punkty z zachowania!  

Pamiętaj również, że…  

Niekulturalne odzywanie się i  zachowanie  wobec nauczyciela może być potraktowane 

jako przejaw demoralizacji. Jeśli masz 13 lat, możesz za nie ponieść odpowiedzialność 

prawną.  

 

 


