
 

 
Uczeń NSP 47 im. R. Schumana wyróżnia się wysoką kultura osobistą, co m.in. 
oznacza, że przestrzega zasad kulturalnego zachowania się. 

1. Nie spóźnia się na lekcje. 

Jeśli jednak z jakiegoś ważnego powodu się spóźni, to:  

• zapuka do drzwi sali lekcyjnej, 

• po wejściu do klasy przeprosi za spóźnienie,  

• usiądzie na swoim miejscu, gdy poprosi go o to nauczyciel. 

2. Podczas lekcji wita wchodzących do klasy: nauczyciela, dyrektora szkoły 

lub innych dorosłych, wstając z miejsca. 

3. Uczeń wstaje, jeśli wcześniej siedział gdy zwraca się do niego 
nauczyciel, dyrektor szkoły lub inny dorosły; podczas rozmowy 
nie trzyma rąk w kieszeni. 

4. Dba o porządek na ławce, wokół niej, w swojej szafce i w całej klasie, 

ponieważ pamięta, że chaos nie sprzyja owocnej nauce. 

• Po ósmej godzinie lekcyjnej sprząta swoje przybory szkolne do szafki 

lub plecaka. 

5. Podczas lekcji nie spożywa posiłków i nie pije napojów. 

6. Aktywnie pełni dyżur, tzn. m. in.:  

• wyciera tablicę, 

• podlewa kwiatki klasowe, 

• wietrzy salę lekcyjną, uchylając okno, 

• przynosi podwieczorek, a następnie odnosi do stołówki pusta tacę, 

• starannie wypełnia inne polecenia nauczyciela. 

7. Po dzwonku na przerwę nie opuszcza sali lekcyjnej bez zgody 
nauczyciela. 

8. Podczas przerwy przestrzega zasad bezpiecznego spędzania wolnego 
czasu, m.in. nie biega po korytarzu. 



9. Szanuje mienie wspólne (szkolne), własne i innych: 

• nie niszczy sprzętów i dekoracji (nie rysuje na ławkach, nie brudzi 
ścian), 

• nie korzysta bez pozwolenia z cudzych rzeczy (np. przyborów 
szkolnych innych uczniów). 

10. Podczas lekcji wf lub innych zajęć ruchowych przechowuje wartościowe 
przedmioty (np. zegarek, telefon komórkowy) w swojej szafce zamkniętej 
na klucz. 

11. Dba o schludny wygląd, m.in.: 

• na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym,  

• ma zawiązane sznurowadła. 

12.  W stołówce uczeń również przestrzega zasad savoir vivre'u 

• przychodzi (nie przybiega ) na posiłek o wyznaczonej porze, 

• wchodząc mówi „dzień dobry", 

• czeka na posiłek i spożywa go w spokoju, 

• przy stole rozmawia, nie krzyczy, 

• po skończonym posiłku mówi „dziękuję", sprząta talerze, ustawia 
krzesełko. 

13.  Jest uprzejmy i koleżeński, chętnie pomaga innym, informuje 
nauczyciela (innych dorosłych), gdy jest świadkiem sytuacji 
niepokojącej. 

Uczeń NSP 47 zachowuje się kulturalnie, ponieważ zna przysłowie: 

„Jak cię widzą, tak cię piszą”. 
 

Podpisy uczniów: 

 


