Szkoła Podstawowa Nr 142 w Łodzi
im. Zawiszy Czarnego
91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 142
IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŁODZI
Każdy uczeń:
1. Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły.
2. Systematycznie przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe.
3. Jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia szkolne.
4. Przestrzega wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole
i na terenie szkolnym (regulamin boiska „Orlik”, placu zabaw, sali
gimnastycznej, zachowania się w czasie przerw, stołówki, świetlicy).
5. Nie przeszkadza nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji i innych zajęć.
6.

W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ma wyłączony i schowany telefon
komórkowy, smartwatch, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej.

7. Okazuje
szacunek
dorosłym
i
rówieśnikom
grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów.

–

używa

zwroty

8. Szanuje rzeczy swoje, kolegów i mienie szkoły.
9.

Prezentuje właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych – zachowuje ciszę i uważnie słucha, podczas hymnu przyjmuje
postawę „na baczność”, z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych i
religijnych.

10. W czasie uroczystości szkolnych ubrany jest na galowo (biała bluzka lub
koszula, czarna lub granatowa spódniczka, czarne lub granatowe spodnie,
tarcza przypięta do bluzki lub koszuli po lewej stronie).
11. Na co dzień ma właściwy strój i wygląd ( zabroniony jest: strój plażowy–
koszulki na ramiączka, krótkie spodenki, pomalowane paznokcie, makijaż,
nakrycia głowy, bluzki odsłaniające brzuch, obraźliwe emblematy i napisy,
farbowane włosy itp., wyklucza się niebezpieczną biżuterię), spodenki lub
spódniczki powinny być nie krótsze niż do kolan, włosy dłuższe niż do ramion
należy związać lub spiąć.
12.

Zawsze zmienia obuwie.

Na zajęciach wychowania fizycznego posiada obowiązujący strój i

13.

obuwie.
14.

Przestrzega zasad higieny osobistej, wygląda schludnie i nie zaśmieca
otoczenia, dba o estetykę szkoły, sprząta po sobie, ustawia plecaki itp.

15.

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, w razie wypadku
niezwłocznie informuje osobę dorosłą.

16.

Nie stosuje przemocy słownej (nie ubliża kolegom i dorosłym, nie
zaczepia słownie, nie przezywa, nie dokucza, nie wyśmiewa, nie obgaduje)

17.

Nie stosuje przemocy fizycznej (np. nie popycha, nie szturcha,
nie podstawia nóg, nie gryzie, nie drapie, nie szczypie)

18.

Nie opuszcza samowolnie klasy, szkoły.

19.

Nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy i rzeczy.

20.

Nie fałszuje podpisów, dokumentów.

21.

Nie znęca się nad zwierzętami.

22.

Nie ulega nałogom.

23.

Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (petardy, noże,
zapalniczki, zapałki itp.)

24. Nie stosuje cyberprzemocy
25. Nie nagrywa, nie fotografuje innych, nie udostępnia takich zdjęć i filmów.
26. Nie przebywa w żadnej sali pod nieobecność nauczyciela.
Regulamin obowiązuje od 1 września 2018r.

