
KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA 
 

KULTURA OSOBISTA JEST WIZYTÓWKĄ KAŻDEGO UCZNIA 

 

NA LEKCJACH: 

 

 Po wejściu do klasy zajmujemy swoje miejsce. 

 Nie spóźniamy się na lekcje. 

 Wykonujemy wszystkie polecenia nauczyciela. 

 Nie bujamy się na krześle. 

 Gdy chcemy coś powiedzieć, zgłaszamy się poprzez podniesienie ręki,  

nie przekrzykujemy się, nie przerywamy, gdy ktoś inny mówi. 

 Nie wychodzimy z ławki bez pozwolenia nauczyciela, nie chodzimy po klasie,  

nie rzucamy papierkami, itp. 

 Jesteśmy przygotowani do lekcji i pracujemy na miarę naszych możliwości. 

 Jesteśmy wobec siebie pomocni i koleżeńscy. Nie śmiejemy się ze słabszych uczniów 

i ich wypowiedzi. Każdy ma prawo popełniać błędy. 

 Nie kłamiemy i nie ściągamy. 

 W czasie zajęć lekcyjnych wyłączamy lub wyciszamy telefon. 

 Pilnujemy i wykonujemy obowiązki dyżurnego. 

 Nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy w czasie lekcji. Utrzymujemy porządek  

w klasie i na swojej ławce. 

 

 

NA PRZERWACH: 
 

 Przerwy spędzamy w szkole, nie wychodzimy poza jej teren. 

 Zachowujemy się w taki sposób, aby nie zagrażać zarówno własnemu 

bezpieczeństwu, jak i innych osób (nie bijemy, nie biegamy, nie zaczepiamy,  

nie popychamy, nie podstawiamy nóg, itp.) 

 Zawsze nosimy mundurek. 

 Nie krzyczymy i nie podnosimy głosu. Nie trzaskamy drzwiami. Hałas nie pozwala 

odpocząć w czasie przerwy. 

 Bezpiecznie poruszamy się po schodach, spokojnie schodzimy i wchodzimy - zawsze 

stroną prawą. 

 Z każdym problemem zgłaszamy się do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże. 

 Nie chodzimy po różnych piętrach - przerwę spędzamy na piętrze, gdzie mamy lekcje 

(wyjątek stanowi wyjście do sklepiku, biblioteki, toalety, na obiad). 

 Szanujemy własność innych,  

nie kopiemy i nie rzucamy plecaków. 

 Pamiętamy o zaspokojeniu wszystkich naszych potrzeb: jedzenie, picie, toaleta. 

 Po dzwonku ustawiamy się w określonym porządku przed drzwiami sali lekcyjnej. 

 

W SZATNI: 

 

 Wchodząc do szatni ubieramy się lub rozbieramy i natychmiast wychodzimy, nie 

przesiadujemy w niej.  

 Nie przepychamy się, czekamy w kolejce na wejście do boksu. 



 Szanujemy cudzą własność, nie zabieramy żadnych ubrań ani rzeczy w nich 

pozostawionych. 

 Ubranie wieszamy na wieszaku, obuwie trzymamy w worku. 

 

W TOALECIE: 

 

 Wiemy, do czego służy toaleta, nie przesiadujemy w niej bez potrzeby. 

 Nie niszczymy wyposażenia toalety. 

 Nie marnuję papieru, wody i mydła. 

 Nie wrzucamy ręczników papierowych do toalety, po zużyciu, wrzucamy je do kosza 

na śmieci. 

 

 

NA BOISKU SZKOLNYM: 

 

 Nie opuszczamy terenu szkoły. 

 Nie rzucamy kamieniami, niebezpiecznymi przedmiotami, zimą śnieżkami. 

 Nie niszczymy wyposażenia sportowego. 

 Nie rzucamy papierków ani innych śmieci, wrzucamy je do kosza na śmieci. 

 

W STOŁÓWCE: 
 

 Stosujemy się do planu wydawania posiłków. 

 Czekając w kolejce nie przepychamy się. 

 Kulturalnie spożywamy posiłek. 

 Dbamy o czystość na stole i w swoim otoczeniu. 

 Nie bujamy się na krzesłach. 

 Jemy w spokoju i nie przedłużamy czasu posiłku rozmowami. 

 

W CZASIE WYJŚĆ ZE SZKOŁY: 
 

 Zawsze wychodzimy i wracamy z nauczycielem.  

  Słuchamy poleceń nauczyciela, przewodnika, opiekuna itp. 

  Nie biegamy i nie popychamy się. 

  Nie oddalamy się od grupy. 

 Korzystamy tylko ze sprzętów, przyborów i miejsc, które zostaną nam udostępnione 

przez osobę prowadzącą. 

  Nie śmiecimy, nie niszczymy mienia. 

 

Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, 

dziękuję itp. 

 

Nie używamy wulgarnych słów. 

 


