KODEKS LEPOG PONAŠANJA UČENIKA
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.

OSNOVNA ŠKOLA JE OBAVEZNA ZA RODITELJE.
Ako ne dolaziš u školu, roditelji će biti odgovorni zato što ćeš ostati bez osnovnog obrazovanja. Ako redovno dolaziš,
najveća korist je TVOJA.
U školu dođi 15 minuta pre početka časa. Tako ćeš smiren i skoncentrisan ući na čas i iskoristiti svih datih 45 minuta.
Možda ti se čini neverovatno, ALI TO JE ZAISTA KORISNO.
NE OMETAJ ČAS! Budi pažljiv, ćuti, slušaj i prati rad. Kad ti nešto nije jasno iz gradiva i želiš nešto da pitaš, traži reč. Ne
prekidaj ni nastavnike ni svoje drugove. NE ZASMEJAVAJ DRUGE, NE OKREĆI SE I NE PRIČAJ!
Nemoj da šetaš kroz školu sa hranom u ruci, naročito ne punih usta. NE ULAZI U UČIONICU JEDUĆI SENDVIČ! Svoju užinu
pažljivo zapakuj, odloži u torbu i pojedi je za vreme velikog odmora – on i za to služi! Na vreme misli o tome! Ishrana je
dozvoljena samo u školskoj trpezariji.
ZA VREME ODMORA obavi sve svoje potrebe ako ih imaš: idi do toaleta, popij vodu, porazgovaraj sa drugarima, idi do
biblioteke, prošetaj. Tako nećeš imati potrebe da izlaziš iz učionice za vreme časa ili kasniš na njegov početak i ulaziš
posle nastavnika. SVE MOŽE DA SE STIGNE, SAMO JE POTREBNO DA SE DOBRO ORGANIZUJEŠ! Ostaće ti dovoljno
vremena da se SPREMIŠ ZA ČAS, pripremiš pribor za rad i sačekaš nastavnika na svom mestu i u tihom razgovoru sa
drugarima.
POSLE ZVONA ZA POČETAK ČASA treba da budeš u svojoj učionici! Nemoj da se juriš po hodnicima – NE DOVODI NI SEBE
NI DRUGE U NEZGODNU ILI OPASNU SITUACIJU!
POŠTUJ SVAKOG DEŽURNOG NASTAVNIKA – on je tu da brine o tebi i da ti se nađe u svakoj situaciji ukoliko ti je
potrebno.
Kao i u svemu ostalom, i za vreme časa, najvažnije je da poštuješ SEBE. Zahtevaj da svi ćute i slušaju kada ti govoriš. To je
minimum uvažavanja koje duguješ sebi i drugima.
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.
I kada si zamišljen ili zabrinut, ne zaboravi da svojim nastavnicima, osoblju škole i svojim drugovima uputiš pozdrav :
„DOBAR DAN“, „DOVIĐENJA“, „ĆAO“.
Njih će obradovati, a tebe neće oštetiti.

Ako odlučiš da u školu doneseš skupocene predmete, neka to bude na tvoju odgovornost. Ako se oštete ili izgube, ne
krivi druge.
Na času isključi mobilni telefon. On je tvoja privatna stvar, a svoju privatnost treba zadržati za sebe i njome ne
ugrožavati druge. TVOJE ne može biti važnije od NAŠEG.
Školska imovina koristi svima. Ne iskazuj svoje nezadovoljstvo na njoj. Nemoj biti jači od onoga što ne može da se brani.
Ako napraviš štetu, tvoji roditelji će morati da je plate. Od takve štete nemaš koristi.
Iznenadi svoje drugove i svaki nesporazum reši tako što ćeš PRVI pružiti ruku pomirenja. VOLI TO ŠTO SMO RAZLIČITI.
Bilo bi dosadno da smo svi isto pametni i isto lepi. Budi originalan ali ne na račun onog pored sebe.
Iskaži svoje mišljenje ili nezadovoljstvo jasno i glasno BIRANIM, ULJUDNIM rečima. Tako ćeš jednostavno rešiti svaki
nesporazum i sa nastavnikom i sa drugovima.
Pre nego što nekome staviš primedbu, preispitaj sebe. I ti sigurno imaš mane koje možda ne primećuješ. Otkloni prvo
SVOJE nedostatke pa ONDA kritikuj DRUGE.
Sigurno ti nije prijatno kada ti neko pretura po torbi ili pernici, pa ne čini ni ti to drugima.
Donošenje kompletnog pribora za rad je preduslov da se na času osećaš sigurno i opušteno.
Šaputanje drugu je samo prividno znak dobrog drugarstva. U stvarnosti je to potcenjivanje njegovih sposobnosti da
nauči, pothranjivanje njegove lenjosti i nemara i omalovažavanje sopstvenog truda.
Pričanje sa ustima punim hrane, mljackanje u toku razgovora, jednako je pričanju sa žvakaćom gumom u ustima.
Nepristojno je i jedno i drugo.
Budi pažljiv i nežan prema najmlađim učenicima u školi. Oni jedino od tebe mogu da nauče kako treba da se ponašaju.
Ako su TEBE maltretirali dok si bio najmlađi, budi PRVI koji će to promeniti i učini suprotno.
Ulazak u službene prostorije škole biće jednostavniji ako uljudno pokucaš na vrata. U tom slučaju dobićeš sigurno
ljubazan odgovor.
Bežanje (namerno izostajanje) sa časova samo prividno rešava problem koji, u stvari, postaje veći. Na vreme završi svoje
obaveze, a ako to nisi učinio, budi dovoljno hrabar i suoči se sa problemom. Shvatićeš da on i nije tako veliki kako ti se
čini.
Donošenje u školu predmeta koji druge mogu da povrede može da te postavi TRAJNO U CENTAR PAŽNJE KAKVU NISI
HTEO. Misli na vreme i ostavi takve predmete kod kuće.
Izostajanje iz škole pristojno najavi. Ako je iz zdravstvenih razloga, na vreme donesi lekarsko opravdanje. Osnovni znak
pristojnosti je kada nekome, ko te očekuje, objasniš ZAŠTO NISI DOŠAO.
Boravak u urednom i čistom okruženju svakome više prija. Učionica i dvorište biće onakvi kakvim ih ti stvoriš. Zato ne
bacaj smeće oko sebe, NE OSTAVLJAJ TAKVE TRAGOVE ZA SOBOM! NAĆI ĆEMO VAS I BEZ NJIH!

Odeća koju nosiš jasno govori o tvojoj ličnosti. Ona odražava ukus i stil svake osobe koji mora biti poštovan. Odeća u
kojoj dolaziš u školu treba da bude pristojna, uredna, u tvom stilu, ALI I PRAKTIČNA ZA RAD.
Pretpostavlja se da je namena WC prostorija svima poznata. Nemoj širiti broj poslova koji se tamo mogu obaviti, a nije ni
naročito ugodno da se u njemu duže zadržavaš. Ono što se tu dešava, ne predviđa publiku. BUDI U WC-u SAM, IZA
ZATVORENIH VRATA! PRISTOJNIJE JE. Vodi računa o higijeni. Kad izlaziš iz toaleta, osvrni se i proveri šta ostavljaš za
sobom!
Poštovanje odraslih, čak i kada nisu sasvim po tvom ukusu, može se iskazati na bezbroj načina: ustupanjem mesta, jasno
izgovorenim pozdravom, propuštanju pri prolaženju kroz vrata. Podrazumeva se da se to nauči u najranijem detinjstvu u
porodici. Škola je pravo mesto da se naučeno i pokaže.
Čekanje u redu ispred učionice pre početka časa ponekad je dosadno i možda izgleda nevažno. Dosada može da se
prekrati razgovorom.
VAŽNO JESTE, jer stajanje u pristojnom redu govori o TVOJOJ ZRELOSTI I OZBILJNOJ NAMERI DA U ŠKOLI DOBIJEŠ ONO
PO ŠTA SI DOŠAO – A TO JE TVOJE NAJOSNOVNIJE OBRAZOVANJE.
Na svetu niko nije savršen. Zato niko nema pravo da traži od tebe da budeš savršen, ali ne traži to ni ti od svojih
nastavnika i roditelja. Dovoljno je da se potrudiš da budeš bolji od njih. U STVARI, ONI TO I ŽELE, ALI NEĆE DA VAM
PRIZNAJU.
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.
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