KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ARMII KRAJOWEJ W WIELKICH DROGACH
I.

Kultura słowa.
Dba o piękno mowy ojczystej.
Zawsze używa słów proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.
Nie używa wulgaryzmów.
Szanuje zdanie innych.
Mówi, nie krzyczy.
Do kolegów i koleżanek zwraca się, używając ich imion.
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II. Kultura zachowania
1. Okazuje szacunek - wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
2. Kulturalnie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych; szanuje symbole narodowe.
3. Godnie reprezentuje swoją szkołę na zewnątrz.
4. Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
5. Po zakończeniu lekcji pozostawia po sobie porządek w miejscu pracy.
6. Przestrzega regulaminów obowiązujących w salach.
7. Szanuje mienie szkolne oraz własność innych osób.
8. Pamięta o dobrych manierach w każdym miejscu i w różnych sytuacjach.
9. Jest koleżeński.
10. Reaguje na wszystkie przejawy agresji.
11. Podczas przerw przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad dobrego zachowania.
III. Kultura wyglądu
1. Ma zawsze schludny strój, dostosowany do pory roku i okoliczności.
2. Na uroczystości szkolne i apele przychodzi ubrany na galowo.
3. Dba o higienę ciała.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „KULTURALNY UCZEŃ”
w klasach I - III oraz IV – VI
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Cele:
Promowanie pozytywnych zachowań wśród uczniów.
Propagowanie takich cech jak: koleżeńskość, uczynność, obowiązkowość.
Wdrażanie do dbania o kulturę osobistą.
Doskonalenie umiejętności samooceny.
Motywowanie do ciągłej pracy nad sobą i rozwoju swojej osobowości.
Ogólne założenia:

1. Uczniowie klas I-III oraz IV- VI rywalizują o tytuł „ Kulturalnego Ucznia” przez
cały rok szkolny.
2. Tytuł „ Kulturalnego Ucznia” ma promować wśród uczniów kulturalne zachowanie,
właściwe postawy społeczne.
3. Tytuł „Kulturalnego Ucznia” nadaje Dyrektor podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego.
III. Zasady przyznawania:
1. Możliwości otrzymania tego tytułu wychowawcy informują uczniów klas I- VI na
początku roku szkolnego i zapoznają ich z ogólnymi i szczegółowymi kryteriami, na
podstawie których jest on przyznawany.
2. W czerwcu wychowawcy klas I-III raz IV – VI typują jednego ucznia, który spełnia
kryteria konieczne do uzyskania tytułu.
3. Wyróżnieni uczniowie zostają przedstawieni Konsylium w celu akceptacji.
W skład Konsylium przyznającego tytuł „Kulturalnego ucznia” wchodzą:
Przewodniczacy - mgr Barbara Topolska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego U - mgr Agnieszka Giermek
Pedagog - mgr Renata Luchowska
Nauczyciel - mgr Urszula Cichórz
Nauczyciel - mgr Dorota Jędrzejczyk
Nauczyciel - mgr Dariusz Sławiński
dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
4. Spośród przedstawionych kandydatów Konsylium wybiera jednego ucznia
z klas I- III oraz jednego z klas IV - VI, którzy otrzymują tytuł „Kulturalnego Ucznia”.
5. Konsylium przekazuje nazwiska wybranych uczniów Dyrektorowi, który nadaje tytuł
„Kulturalnego Ucznia” podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Tytuł jest
potwierdzony dyplomem.

