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KODEKSY I REGULAMINY  

SŁUŻĄ  UTRZYMANIU  

PORZĄDKU                                   

I  BEZPIECZEŃSTWA         

W  KLASIE I W SZKOLE 

 

( również na boisku i podczas 

spacerów, wycieczek) 
 



Przykładowy kodeks klasowy 



1.Zawsze z wychowawcą idziemy do klasy 
 
2. .Lekcję zaczynamy od powitania.  
 
3. Gdy chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę do góry.  

4 Gdy jedna osoba mówi, inni słuchają i  nie przerywają  

   jej 
5.Szanujemy innych,  pomagamy  sobie i   mówimy prawdę 
6. Używamy zwrotów : PROSZĘ,  PRZEPRASZAM,  
                           DZIĘKUJĘ 
7. Nie zapominamy o DZIEŃ DOBRY i DO WIDZENIA 



 

Inny  kodeks  



        
 
 

        Jesteśmy aktywni 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.pm2.polkowice.pl/grafika/dzieci1.gif&imgrefurl=http://www.pm2.polkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&docid=957b2G9_aYIruM&tbnid=1kzVQGoOuMLQwM&w=450&h=250&ei=WzwcVJ3zBYvkOejwgZAF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c


Pracujemy zgodnie na 
lekcjach  

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://sp2.sanok.pl/kronika/2013-2014/123/m1.gif&imgrefurl=http://sp2.sanok.pl/a/strona.php?dir=../kronika/k2013-2014&id=2013-2014-130-121&h=223&w=302&tbnid=Lv2DzVuRPOPLQM:&zoom=1&docid=gGHIO4ElwiEKXM&ei=QTscVOq-EIW6ygOD1oKwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=4035&page=1&start=0&ndsp=19


Jesteśmy dla siebie mili  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8DFDZQkxK8GQpM&tbnid=oLNH8WGS9xBwwM:&ved=&url=http://www.spludwinow.pl/html/rekrutacja.htm&ei=QTscVOq-EIW6ygOD1oKwAg&bvm=bv.75774317,d.bGQ&psig=AFQjCNEpXZ6wNCY7z3idSPHJ3wl-nnUlgw&ust=1411222721367440


   BAWIMY SIĘ RAZEM 



  Jesteśmy przygotowani do  

  różnych  zajęć 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i2.pinger.pl/pgr63/43ae65770021ce674e30ad21/uczniowie.jpg&imgrefurl=http://zsowojska.witrynaszkolna.pl/strona=siedem&docid=M1Gqb7T7Bw0ryM&tbnid=-wOhGlsidFF0aM&w=453&h=500&ei=WzwcVJ3zBYvkOejwgZAF&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c


Unikamy  hałasu  



Zgłaszamy się przez 
podniesienie ręki 



 
Tworzymy grupę 

przyjaciół  

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.spszczekarkow.pl/images/nara.JPG&imgrefurl=http://www.kowiesy.pl/886,uroczyste-rozpoczecie-roku-szkolnego.html&docid=bi-vYhuENHbvvM&tbnid=_qza9uYeIBXjUM&w=237&h=278&ei=WzwcVJ3zBYvkOejwgZAF&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c


Co nam grozi gdy nie 
pamiętamy                                  

o regulaminach                             
i kodeksach 



 Gdy BIEGASZ możesz zrobić 
krzywdę komuś lub sobie   



Gdy HAŁASUJESZ może kogoś 
rozboleć głowa  !!!  



Negatywny wpływ  
HAŁASU. 

UTRUDNIA 

NAUKĘ 

ZMNIEJSZA 

KONCENTRACJĘ 

ZWIĘKSZA 

ZMĘCZENIE 

UTRUDNIA 

ZAPAMIĘTYWANIE 

UTRUDNIA  

ZROZUMIENIE 

ZABURZA 

ORIENTACJĘ 

WZMAGA 

DRAŻLIWOŚĆ 

BÓL I ZAWROTY 

GŁOWY 

BUDZI 

NIEPOKÓJ 



MÓW TYLKO WTEDY, KIEDY TO, 
CO CHCESZ  

POWIEDZIEĆ JEST PIĘKNIEJSZE 
OD CISZY 

PRZYSŁOWIE ARABSKIE 



ZADANIA DO 

REALIZACJI: 

pamiętaj o regulaminach 



 

Bezpieczniej, 
ciszej,  

bez hałasu !!! 



 

Bezpieczniej, 
powoli,  

nie biegaj!!!  



Ćwiczmy ustawienie się  w parach 

przy drzwiach klasy  i przejście 

parami przez korytarz oraz  ciche 

wejścia  do sal lekcyjnych  

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://sp1jawor.republika.pl/sources_pl/2013_14/dzieci_szkola.png&imgrefurl=http://sp1jawor.republika.pl/indexpl.htm&docid=_5Za8_4K3YiH5M&tbnid=xo85Mp8C3e28UM&w=289&h=302&ei=WzwcVJ3zBYvkOejwgZAF&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c


Zwolnij troszkę, nie biegaj,  nie 
popychaj innych! Rozglądnij się 
dookoła, na korytarzu są inni  
uczniowie, którym możesz wyrządzić 
krzywdę. 



Nie bądź obojętny na zło wokół Ciebie! 
Widzisz, że ktoś kogoś uderzył, coś ukradł lub 
zniszczył, ma niebezpieczne narzędzia, groził 
pobiciem itp.  - Zgłoś wychowawcy, opiekunowi 



Pamiętaj o  klasowych 
umowach i szkolnym 

regulaminie-   w klasie        
i w  szkole będziesz  

bezpieczniejszy i wesoły 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://pspakademiajezykowa.pl/portal/6bf4eb9e4bc9.jpeg&imgrefurl=http://pspakademiajezykowa.pl/organizacja-pracy-szkoly.html&docid=xhT0pypCVz9OzM&tbnid=gysaCbcErPaD0M&w=600&h=445&ei=WzwcVJ3zBYvkOejwgZAF&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c


Zastanówcie się w 
klasach - co zrobić, 
aby w szkole było 
bezpiecznie? Co 

powinniśmy zmienić      
w swoim zachowaniu?  



BEZPIECZEŃSTWO  

ZALEŻY OD  

NAS SAMYCH 

Dziękuję za uwagę!!! 


