REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW
CHŁOPSKICH W GLINKACH

Opracował Zespół ds. Wychowawczych

luty 2017 r.

WPROWADZENIE
Na skutek obserwacji coraz trudniejszych zachowań uczniów w czasie zajęć lekcyjnych a
zwłaszcza przerw międzylekcyjnych oraz wycieczek szkolnych, Zespół do Spraw
Wychowawczych w Szkole Podstawowej w Glinkach podjął inicjatywę uregulowania systemu
kar i nagród dla uczniów łamiących zasad dobrego zachowania jak i tych, którzy wyróżniają
się dobrymi działaniami na rzecz szkoły.
W wyniku analizy dokumentów szkolnych, zespół zaobserwował, że niektóre zapisy zawarte
w Przewodniku po Regułach Naszej Szkoły są przestarzałe i nie odpowiadają rzeczywistości
szkolnej oraz zmieniającemu się prawu oświatowemu. Przewodnik miał być z założenia
prostym dokumentem skierowanym bezpośrednio do uczniów – nie może więc zawierać
informacji nieaktualnych lub niemożliwych do wyegzekwowania.
Członkowie zespołu, w dokonywanej analizie, wzięli również pod uwagę zmieniający się
system szkolny, według którego w kolejnych latach szkoła będzie musiała sprostać
wyzwaniom pracy z uczniami starszymi (7,8 klasa).

PODSUMOWANIE BADAŃ – WNIOSKI
Zespół podsumował wyniki badań i wnikliwie przeanalizował zgłoszone przez nauczycieli
propozycje. Wyciągnięto następujące wnioski:
1. W szkole należy utworzyć jasny i krótki Regulamin Zachowania Uczniów w Szkole,
który zastąpi Przewodnik po Regułach Naszej Szkoły.
2. Należy wprowadzić jasny system nagród oraz konsekwencji dobrego i złego
zachowania, wyrażony w punktach i zrozumiały dla wszystkich uczniów bez względu
na wiek.
3. Wprowadzenie zasady „Żółtej Kartki” i „Czerwonej Kartki” za zachowania wbrew
Regulaminowi w trakcie przerw.
4. Zaproponować do akceptacji Rady Pedagogicznej następujące wnioski:
 Wprowadzenie zeszytów uwag i pochwał dla każdej klasy
 Wprowadzenie tzw. „żółtej i czerwonej kartki” w celu napiętnowania
szkodliwych i niebezpiecznych zachowań uczniów w czasie przerw
międzylekcyjnych
 Zobligowanie nauczycieli uczących w poszczególnych klasach jak również
dyżurujących w czasie przerw do odnotowywania zachowania uczniów oraz
regularnego wpisywania stosownych pochwał uczniom według zasad
zawartych w Regulaminie Zachowania
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Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania

1. Okazuję wszystkim życzliwość – wiem jak zachować się wobec dorosłych i rówieśników.
2. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję itp..
3. Mówię językiem wolnym od wulgaryzmów.
4. Jestem prawdomówny.
5. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi.
6. Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa i respektuję je.
7. Jestem koleżeński, pomagam innym.
8. Dbam o bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
9. Reaguję na dostrzeżone przejawy zła.
10. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi.
11. Nie śmieję się z innych, ja też miewam trudne chwile.
12. Jestem punktualny, nie spóźniam się.
13. Dotrzymuję zawsze słowa i ustalonych terminów.
14. Szanuję własność i pracę drugiego człowieka.
15. Dbam o higienę osobistą i porządek wokół siebie.
16. Ubieram się stosownie do sytuacji, strój świadczy o mnie.
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SYSTEM KAR
1. Upomnienie wychowawcy na forum klasy.
2. Upomnienie z wpisem do dzienniczka uwag.
(pkt 1 i 2 jest konsekwencją otrzymania „żółtej kartki”)
3. Rozmowa z pedagogiem/ psychologiem.
4. Rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem szkoły.
(pkt 3 i 4 jest konsekwencją otrzymania „czerwonej kartki”)
5. Przygotowanie apelu tematycznego.
6. Wezwanie rodziców do szkoły
(pkt 5 i 6 jest konsekwencją otrzymania trzech „czerwonych kartek”)
7. Rozmowa z Radą Pedagogiczną
8. Obniżenie oceny z zachowania.
SYSTEM NAGRÓD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pochwała na forum klasy
Pochwała na forum szkoły – dyplom uznania i wpis do dzienniczka pochwał.
Wyeksponowanie osiągnięć ucznia na tzw. „tablicy osiągnięć”
List gratulacyjny do rodziców wraz z wzorową oceną z zachowania.
Udział w wycieczce rowerowej pod koniec roku szkolnego.
Udział w zorganizowanym ognisku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŻÓŁTYCH I CZERWONYCH KARTEK
ZASADY OGÓLNE
1. W celu zdyscyplinowania uczniów i poprawienia zachowania zwłaszcza w czasie
przerw, wycieczek, ale również w innych sytuacjach szkolnych wprowadza się żółte
i czerwone kartki.
2. Uczeń łamiący jeden z regulaminów zachowania obowiązujących w naszej szkole
otrzymuje żółta kartkę za pierwsze i drugie przewinienie.
3. Kolejne przewinienie ucznia skutkuje otrzymaniem kartki czerwonej, którą wypisuje
nauczyciel będący świadkiem zdarzenia. Kartka jest równoznaczna z wpisaniem
notatki do zeszytu uwag.
4. Niektóre poważne przewinienia (określone w regulaminie) mogą skutkować
natychmiastowym wręczeniem czerwonej kartki. Ostateczna decyzja zależy
od nauczyciela będącego świadkiem zdarzenia.
5. Systemowi żółtych i czerwonych kartek nie podlegają poważne wykroczenia
uczniów, które muszą być rozwiązywane w oparciu o regulacje prawne
(np. w porozumieniu z policją – wandalizm, kradzieże, wagary itd.)
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REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE PRZERW
Żółte przewinienia:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wulgaryzmy
Bieganie po korytarzu zagrażające bezpieczeństwu innych.
Popychanie, wyśmiewanie, dokuczanie.
Używanie sprzętu szkolnego niezgodne z jego przeznaczeniem zagrażające
bezpieczeństwu własnemu i innych (np. krzeseł i stolików, tablic informacyjnych,
sprzętu na boisku szkolnym itp.)
Wchodzenie na 1 piętro przed pierwszym dzwonkiem.
Przebywanie w klasie po dzwonku na przerwę.
Przebywanie na boisku w miejscach poza zasięgiem obserwacji nauczyciela
(np. parking za szkołą).
Inne przewinienia, które nauczyciel uzna za naganne lub niebezpieczne.

Czerwone przewinienia
1. Bójki
2. Naruszanie rowerów innych uczniów, jeżdżenie tymi rowerami po terenie
przyszkolnym.
3. Wychodzenie poza teren szkoły (np. do sklepu).
REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE WYCIECZEK
W czasie wycieczek szkolnych obowiązuje regulamin przeznaczony dla danej formy
wycieczki oraz Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania.
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UPOMNIENIE
CZERWONA KARTKA
UCZEŃ……………………………………………
OTRZYMUJE CZERWONĄ KARTKĘ ZA
………………………………………………………
………………….……………………………………
………………….……………………………………

………………………………………………….
Data i podpis nauczyciela

UPOMNIENIE
ŻÓŁTA KARTKA
UCZEŃ………………………………………………..

OTRZYMUJE ŻÓŁTĄ KARTKĘ ZA
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………….
Data i podpis nauczyciela
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