
Uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie ma obowiązek: 

    
1. Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować.   

2. Przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.     

3. Zachowywać się w sposób zgodny z przyjętymi normami społecznymi, moralnymi i kulturalnymi.     

4. Uczyć się i systematycznie uczęszczać do szkoły.     

5. W przypadku nieobecności w szkole uzupełniać wiedzę, umiejętności i prace domowe.   

6. Dbać o kulturę języka ojczystego.    

7. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej osobowości.    

8. Wywiązywać się z przyjętych przez siebie zadań.   

9. Respektować dodatkowe wymagania nauczyciela uzasadnione dobrem procesu dydaktycznego.   

10. Okazywać szacunek kolegom i koleżankom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom 

szkoły.    

11. Tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom 

przemocy, brutalności, reagować na łamanie ustalonego w szkole porządku.     

12. Dbać o zdrowie swoje, koleżanek i kolegów oraz o bezpieczeństwo w czasie przebywania na terenie 

szkoły.     

13. Wystrzegać się wszelkich nałogów, przestrzegać zasad higieny osobistej.    

14. Troszczyć się o mienie szkolne, utrzymywać czystość oraz dbać o estetykę pomieszczeń na terenie 

szkoły.     

15. Nosić i okazywać aktualną legitymację szkolną.    

16. Wcześniejszego powiadomienia i uzyskania zgody dyrektora szkoły na uczestnictwo w konkursach, 

zawodach i uroczystościach, jeżeli to wiąże się z oderwaniem od obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

– po wcześniejszej akceptacji rodziców.    

17. Nosić strój odpowiedni do szkoły - bluzę szkolną, a w dni uroczystości szkolnych strój galowy, przez 

który należy rozumieć:   

a) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka oraz bluza szkolna;   

b) dla chłopców - granatowe lub czarne spodnie i biała koszula oraz bluza szkolna.   

18. Dbać o estetyczne uczesanie - włosy w naturalnym kolorze bez żelu i dredów (chłopcy krótkie włosy 

zakrywające dokładnie skórę głowy lub długie związane) .   

19. Zmieniać obuwie, obuwiem zamiennym są tenisówki, trampki lub inne wygodne i czyste obuwie 

sportowe.   

20. Usprawiedliwiać nieobecność po przyjściu do szkoły na najbliższej lekcji wychowawczej.   

21. Zabronione jest demonstrowanie przez uczniów postawy agresywnej i widocznych oznak sympatii 

oraz przynależności do subkultur młodzieżowych (zachowanie, ubiór, uczesanie).   

22. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz innych sprzętów audio-wizualnych w trakcie 

pobytu w szkole. Uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowanie go w plecaku 

lub torbie.    

    

Nagrody    

1. Pochwała wychowawcy wobec klasy za wykonywanie podjętych przez siebie zadań, kulturę języka, 

troskę o dobro szkoły itp.     

2. Pochwała publiczna, imienna przez Dyrektora Szkoły na apelach i uroczystościach szkolnych.   


