Kodeks lepog ponašanja
KODEKS – znači pravilo. Pravila služe zato da pomognu ljudima da žive jednostavnije. U svemu
što
ljudi
rade
postoje
pravila: u
saobraćaju,u
pisanju,u
matematici,
u
ishrani,oblačenju,ponašanju.

Ako ih poštujemo - i život u školi biće nam lakši i prijatniji

Kodeks ponašanja učenika
Poštuj kućni red škole, nemoj da kasniš, time poštuješ svoje i tuđe vreme.
Kada dođeš u školsko dvorište, stani u red. Čekanje se može prekratiti razgovorom. Pristojan
red govori o tvojoj zrelosti i ozbiljnoj nameri da u školi dobijaš ono po šta si došao a to je tvoje
najosnovnije obrazovanje.
Ne zaboravi da svojim nastavnicima, osoblju škole i svojim drugovima uputiš pozdrav: ''dobar
dan'', ''doviđenja'', ''ćao''. Njih će obradovati, a tebe neće oštetiti.
Hodnikom ne juri, ne guraj se da ne bi povredio sebe ili drugog. Starijeg propusti, a grupu
zaobiđi.
Budi pažljiv na času, ne smetaj, ne gunđaj, ne šetaj. Kada govoriš zahtevaj da svi ćute. Time
poštuješ sebe i druge.
Domaće zadatke redovno radi i uči.Za sve što ne razumeš ili ne možeš da shvatiš, možeš
nastavniku lepo da se obratiš.
Na času isključi mobilni telefon, mp3 plejer i slične uređaje. To je tvoja privatna stvar, a svoju
privatnost treba zadržati za sebe i njome ne ugrožavati druge. TVOJE ne može biti važnije od
NAŠEG.
Dozvoljeno je da u velikim količinama upotrebljavaš reči : molim, hvala, izvoli, izvini. U
kombinaciji sa ljubaznim osmehom pred tobom su neograničene mogućnosti. Probaj! Uspeh
je zagarantovan.
Iskaži svoje mišljenje ili nezadovoljstvo jasno i glasno, biranim uljudnim rečima. Tako ćeš
jednostavno rešiti svaki nesporazum i sa nastavnikom i sa drugovima.
Ne rešavaj sukobe fizičkim obračunavanjem. To je karakteristika nemoćnih i primitivnih
ljudi. To sigurno nisi ti!

Nemoj da pričaš sa ustima punim hrane. Mljackanje u toku razgovora, jednako je pričanju sa
žvakaćom gumom u ustima. Nepristojno je, jedno i drugo.
Budi pažljiv i nežan prema najmlađim učenicima u školi. Oni jedino od tebe mogu da nauče
kako treba da se ponašaju.
Ne iskazuj svoje nezadovoljstvo nad školskom imovinom. Ona koristi svima. Ako napraviš
štetu tvoji roditelji će morati da je plate. Od takve štete nemaš koristi.
Ne gazi travu u školskom dvorištu. Nemoj biti jači od onoga što ne može da se brani. .
Ne bacaj smeće oko sebe. Ne ostavljaj takve tragove za sobom! Naći ćemo vas i bez njih!
Ako odlučiš da u školu doneseš skupocene predmete, neka to bude na odgovornost tvoju i
tvojih roditelja. Ako se oštete ili izgube ne krivi druge.
Ako si učenik 7. ili 8. razreda, a nemaš smanjenu ocenu iz vladanja, ni više od dve nedovoljne
ocene, dobićeš odgovoran zadatak, bićeš dežurni učenik. Tada se pridržavaj uputstva o
dežurstvu i sarađuj sa dežurnim nastavnicima.
Sigurno ti nije prijatno kada ti neko pretura po torbi ili pernici, pa ne čini ni ti to drugima.
Odeća u kojoj dolaziš u školu treba da bude, uredna, u tvom stilu, ali i praktična za rad. Odeća
koju nosiš jasno govori o tvojoj ličnosti. Ona odražava ukus i stil svake osobe koji mora biti
poštovan.
Neodgovarajuće ponašanje u školi može biti i kažnjeno.
Načini kažnjavanja zapisani su u strogim pravilnicima koje bolje razumeju odrasli.
KADA OSETIŠ KAKO JE LAKO PONAŠATI SE PRISTOJNO,
ZAKONI I KAZNE ODRASLIH BIĆE TI SUVIŠNI.

