Procedury lekcyjne w SP2 w Rzeszowie

I. PROCEDURY LEKCYJNE
1. Wejście do klasy.
1) Po dzwonku uczniowie stoją w parach przed klasą, dyscypliny pilnują dyżurni klasowi.
2) Wchodzą do klasy na polecenie nauczyciela.
3) Po zakończeniu lekcji nauczyciel sprawdza stan czystości w sali.
2. Zachowanie w czasie lekcji.
1) Uczniowie zajmują miejsca przy ławkach.
2) Witają się z nauczycielem stojąc.
3) W czasie lekcji nie wolno jeść, pić, żuć gumy, siedzieć w nakryciu głowy, z walkmanem,
nie wolno używać telefonów komórkowych.
4) Gdy ktoś wchodzi do klasy uczniowie wstają odpowiadają na przywitanie i pożegnanie.
5) Podnoszą rękę, gdy chcą zabrać głos.
6) Nie opuszczają samodzielnie klasy i swojej ławki.
7) Uczniowie biorą czynny udział w lekcji.
8) Dyżurni wypełniają swoje obowiązki zgodnie z regulaminem.
3. Zakończenie lekcji.
Zakończenie lekcji sygnalizuje nauczyciel( nie dzwonek).
Uczniowie porządkują swoje miejsce pracy.
Ustawiają się parami i opuszczają salę spokojnie.
Dyżurni sprawdzają stan porządku w sali.
Po zakończeniu ostatniej lekcji uczniowie schodzą do szatni ( lub świetlicy) parami wraz
z nauczycielem.
6) Za klucz do sali jest odpowiedzialny nauczyciel.
1)
2)
3)
4)
5)

III. PROCEDURY INNE, NIŻ LEKCYJNE
1.Nieobecności.
1) Uczniowskie nieobecności są usprawiedliwiane w zeszytach kontaktów z wychowawcą.
2) O dłuższej nieobecności rodzice informują wychowawcę telefonicznie lub osobiście w
terminie do 7 dni.
3) Usprawiedliwienie przedstawia uczeń na najbliższej godzinie wychowawczej po powrocie
do szkoły.
2. Strój szkolny.
a/ Strój codzienny:
1)
2)
3)
4)

zmienne obuwie na jasnej podeszwie obowiązuje przez cały rok szkolny,
schludny , niewyzywający strój codzienny:
bez makijażu, ufarbowanych włosów, pomalowanych paznokci,
bez nakryć głowy,
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b/ Strój odświętny:/obowiązuje w czasie ważnych uroczystości szkolnych i państwowych/.
Chłopcy:
 biała koszulka, ciemne spodnie/granatowe lub czarne/
Dziewczynki:
 biała bluzka, ciemna spódniczka, sukienka biało – granatowa lub biało – czarna.
c/ W czasie apeli szkolnych obowiązuje strój odświętny
3. Kultura na co dzień.
1) Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników szkoły okazując
szacunek przez używanie zwrotów grzecznościowych.
2) W czasie rozmowy nie trzyma rąk w kieszeni, nie żuje gumy, nie przyjmuje lekceważącej
pozy, nie używa wulgaryzmów.
4) Na terenie szkoły zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami ( kultura zachowania przy
stole, na jadalni, w kolejce przed sklepikiem, w bibliotece, na schodach, korytarzu,
boisku).

