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Konsekwencje łamania norm i zasad
zachowania

Normy i zasady zachowania

UCZEŃ GIMNAZJUM:


1.
NIE PIJE ALKOHOLU





2.
NIE PALI PAPIEROSÓW





3.
NIE ZAŻYWA NARKOTYKÓW



4.
NIE KRADNIE




5.
NIE NISZCZY CUDZEJ
WŁASNOŚCI I MIENIA
SZKOLNEGO




6.
NIE WAGARUJE





7.
NIE SPÓŹNIA SIĘ NA LEKCJE




o przypadkach picia alkoholu przez ucznia
w szkole lub poza nią, informowani są rodzice
oraz sąd,
uczeń zobowiązany jest do samodzielnego
i odręcznie napisania referatu nt. szkodliwości
spożywania alkoholu i oddania go do rąk
wychowawcy;
o każdym przypadku palenia przez ucznia
papierosów w szkole lub poza nią informowani są
rodzice,
uczeń zobowiązany jest wykonać prace na rzecz
szkoły lub samodzielnie napisać referat
nt. szkodliwości palenia papierosów i oddać go
do rąk wychowawcy;
o każdym przypadku zażywania przez ucznia
narkotyków w szkole czy poza nią informowani
są rodzice oraz policja i sąd;
o każdym przypadku dokonania przez ucznia
kradzieży w szkole lub poza nią informowani
są rodzice,
o fakcie poinformowana zostaje także policja
i sąd, co prowadzi do rozprawy w sądzie;
o fakcie zniszczenia powiadomieni zostają
rodzice,
uczeń (jego rodzice) zobowiązany jest odkupić,
naprawić lub pokryć koszty naprawy zniszczonej
rzeczy;
o wagarach natychmiast zostają poinformowani
rodzice, którzy mogą być wezwani do szkoły
w celu odbycia rozmowy dyscyplinującej
z dzieckiem w obecności wychowawcy lub
pedagoga,
w przypadku powtarzania się wagarów szkoła
informuje o tym fakcie Urząd Miejski w Łowiczu
oraz sąd – co może doprowadzić do nałożenia na
rodziców kary grzywny pieniężnej, a nawet
do
umieszczenia
ucznia
w
ośrodku
wychowawczym;
uczeń jest zobowiązany przeprosić nauczyciela
za spóźnienie i podać istotny jego powód,
o fakcie spóźniania się informowani są rodzice
poprzez
wpisanie
uwagi
do
zeszytu
korespondencji,
w
przypadku
notorycznych
spóźnień
wychowawca może nałożyć na ucznia karę
w postaci wykonania na rzecz szkoły prac



8.
NIE UŻYWA WULGARYZMÓW



9.
NIE OPUSZCZA TERENU
SZKOŁY BEZ ZGODY
NAUCZYCIELA




10.
NIE ZAGRAŻA
BEZPIECZEŃSTWU INNYCH
- tzn. nie wdaje się w bójki z innymi
uczniami, nie popycha i nie kopie innych,
nie podstawia nóg, nie zmusza nikogo do
wykonywania poniżających czynności, nie
robi
żartów,
które
zagrażałyby
bezpieczeństwu innych a konflikty wyjaśnia
w sposób pokojowy.








11.
NIE POŻYCZA BEZ ZGODY
I NIE WYMUSZA NA INNYCH
CUDZYCH RZECZY
I PIENIĘDZY





12.
NIE OBRAŻA, NIE PONIŻA,
NIE PRZEZYWA
I NIE WYŚMIEWA SIĘ
Z INNYCH OSÓB
- zwraca się do innego ucznia po imieniu
lub przezwisku akceptowanym przez niego








13.

NIE PRZESZKADZA
NAUCZYCIELOM
W PROWADZENIU LEKCJI,
A POZOSTAŁYM UCZNIOM
W KORZYSTANIU Z NICH



- tzn. nie rozmawia niepotrzebnie,
nie chodzi po klasie bez zgody nauczyciela,





społecznych po lekcjach, np. mycie ławek,
sprzątanie klasy;
o fakcie tym zostają powiadomieni rodzice
poprzez wpisanie uwagi do dziennika i zeszytu
korespondencji;
o fakcie zostają powiadomieni rodzice poprzez
wpisanie uwagi do dziennika i zeszytu
korespondencji,
do szkoły zostają wezwani rodzice w celu
odbycia z dzieckiem rozmowy dyscyplinującej
w obecności wychowawcy lub pedagoga;
uczeń jest zobowiązany do przeproszenia osoby
poszkodowanej,
wychowawca może nałożyć na ucznia karę
w postaci wykonywania na rzecz szkoły prac
społecznych po lekcjach, np. mycie ławek,
sprzątanie klasy,
o fakcie stwarzania takich niebezpiecznych
sytuacji natychmiast zostają powiadomieni
rodzice sprawcy,
o przypadkach szczególnie niebezpiecznego
zagrożenia zostaje powiadomiona policja,
co może doprowadzić do rozprawy w sądzie,
uczeń może zostać dyscyplinarnie przeniesiony
do innej klasy;
uczeń jest zobowiązany przeprosić osobę
poszkodowaną i bezwarunkowo zwrócić
pieniądze lub rzeczy,
o przypadkach wymuszania pieniędzy lub innych
przedmiotów
każdorazowo
informowani
są rodzice oraz policja, co może doprowadzić
do rozprawy w sądzie;
uczeń jest zobowiązany do przeproszenia takiej
osoby w obecności wychowawcy lub pedagoga,
a w szczególnych przypadkach nawet na forum
klasy lub szkoły,
O fakcie tym zostają powiadomieni rodzice
poprzez wpisanie uwagi do dziennika i zeszytu
korespondencji,
Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego
i odręcznego napisania referatu nt. zasad
funkcjonowania w społeczeństwie lub zasad
dobrego zachowania i oddania go do rąk
wychowawcy,
W przypadku powtarzających się takich
zachowań do szkoły zostają wezwani rodzice
w celu odbycia z dzieckiem rozmowy
dyscyplinującej w obecności wychowawcy
lub pedagoga,
Uczeń może zostać dyscyplinarnie przeniesiony
do innej klasy;
Uczeń jest zobowiązany do przeproszenia
nauczyciela za swoje zachowanie,
Wychowawca może nałożyć na ucznia karę
w postaci wykonania na rzecz szkoły prac
społecznych po lekcjach, np. mycie ławek,
sprzątanie klasy,
W przypadku powtarzających się takich
zachowań do szkoły zostają wezwani rodzice

nie je i nie pije, nie żuje gumy, nie słucha
muzyki

14.
WYKONUJE POLECENIA
NAUCZYCIELA
LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

15.
ZMIENIA OBUWIE

16.
REAGUJE NA PRZEJAWY ZŁA

17.
UDZIELA WSPARCIA I POMOCY
INNYM UCZNIOM,
SZCZEGÓLNIE
NOWOPRZYBYŁYM DO KLASY
PIERWSZEJ

w celu poinformowania ich o problemie i odbycia
z
dzieckiem
rozmowy
dyscyplinującej
w obecności wychowawcy lub pedagoga,
 Na następne zajęcia z tego przedmiotu,
na których uczeń przeszkadzał, zapraszani są jego
rodzice w celu obserwowania zachowania
swojego dziecka podczas lekcji,
 Uczeń może zostać dyscyplinarnie przeniesiony
do innej klasy;
 Uczeń, który nie wykona polecenia nauczyciela
lub pracownika szkoły:
- zobowiązany jest natychmiast przeprosić te osoby,
- w przypadku powtarzających się takich zachowań
do szkoły zostają wezwani rodzice w celu
poinformowania ich o problemie i odbycia
z dzieckiem rozmowy dyscyplinującej w obecności
wychowawcy lub pedagoga,
- wychowawca może nałożyć na ucznia karę w postaci
wykonania na rzecz szkoły prac społecznych
po lekcjach, np. mycie ławek, sprzątanie klasy;
 Uczeń, który nie zmienia obuwia:
otrzymuje
uwagę
wpisaną
do
zeszytu
korespondencji,
- wychowawca może nałożyć na ucznia karę w postaci
wykonania na rzecz szkoły prac społecznych
po lekcjach, np. posprzątania (pozamiatania i zmycia)
szatni lub innych części szkoły;
 Uczeń, który nie reaguje na przejawy zła:
- o fakcie tym zostają powiadomieni jego rodzice
poprzez uwagę wpisaną do dziennika lekcyjnego
i zeszytu korespondencji,
- zostaje wykluczony z imprez i uroczystości
klasowych lub szkolnych, takich jak: dyskoteki,
wycieczki, zawody sportowe;
 Uczeń, który nie okazuje troski o innych lub źle
traktuje uczniów nowoprzybyłych do klasy
pierwszej gimnazjum, tzn. na przykład stosuje
wobec nich przejawy „fali”:
- otrzymuje uwagę wpisaną do dziennika lub zeszytu
korespondencji
- wychowawca może nałożyć na ucznia karę w postaci
wykonania na rzecz szkoły prac społecznych
po lekcjach, np. mycie ławek, sprzątanie klasy;
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