Szkolny system oceniania
Regulamin Zachowania się ucznia SP Nr 18
Jako uczeń Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach swoją postawą i zachowaniem mam przynosić
chlubę moim wychowawcom i rodzicom.
Szkoła i jej wyposażenie są dobrem wspólnym, dlatego niczego nie niszczę, dbam o ład i estetykę
mojego otoczenia - klasy, korytarza, boiska. Za zniszczony przeze mnie sprzęt (w salach lekcyjnych,
toaletach i korytarzach) odpowiadają materialnie moi rodzice.
W stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów zachowuję się kulturalnie, przestrzegając
norm współżycia społecznego:
- używam słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”,
- mówię „dzień dobry” i „do widzenia”,
- nie wyśmiewam się z innych,
- nie używam niecenzuralnych wyrazów, gestów.
Przestrzegam obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły i wszelkich zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie placówki. Odpowiednio reaguję na zwrócone mi uwagi i upomnienia,
jestem prawdomówny i uczciwy, potrafię przyznać się do błędów.
Przestrzegam zakazu samowolnego opuszczania budynku i terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i
przerw śródlekcyjnych. Po dzwonku na lekcje jestem zobowiązany niezwłocznie wejść do sali
lekcyjnej i przygotować się do zajęć oczekując na nauczyciela, względnie w ciszy ustawić się pod salą
lekcyjną.
Nie używam na teranie szkoły telefonu komórkowego, przestrzegam noszenia jednolitego stroju
szkolnego, określonego w Statucie Szkoły.
Mój ubiór i fryzura są czyste i skromne, zgodne z ustaleniami zawartymi w Statucie Szkoły.
Nie przynoszę do szkoły żadnych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla mnie lub moich
kolegów.
Moim obowiązkiem jest systematyczne uczęszczanie do szkoły, sumienne zdobywanie wiedzy i
kształtowanie własnego charakteru.
Wszystkie konflikty i spory rozwiązuję bez użycia siły, korzystając z pomocy wychowawcy, pedagoga
szkolnego bądź Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów.
Pomagam słabszym i młodszym od siebie, nie toleruję niewłaściwego zachowania innych.
Wykorzystuję swoje uzdolnienia i talenty, by mogły służyć innym. Jestem aktywny na terenie klasy i
szkoły.
Wiem, że za nieprzestrzeganie powyższych zasad poniosę konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły i
Wewnątrzszkolnym Systemem przeciwdziałania przemocy.

