
Informacje o zachowaniu ucznia na terenie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Lusówku wpisywane do dziennika elektronicznego Librus. 

Zachowania pozytywne 

informacje przekazywane przez wychowawcę 

 posiadanie stroju galowego w wyznaczone dni przez szkołę 
 brak spóźnień 
 pochwała pisemna w e-dzienniku 
 aktywny udział w pracach samorządu klasowego 
 aktywny udział w pracach samorządu szkolnego 
 brak informacji negatywnych o zachowaniach uczniach  
 inna pozytywna postawa 
 kultura osobista 

informacje przekazywane przez nauczycieli 

 aktywny udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach szkolnych 
 udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne (I, II, II miejsce) w konkursach, zawodach 

organizowanych przez instytucje, kluby, szkoły, organizacje 
 zachowanie na terenie szkoły 
 wyróżniające zachowanie podczas wycieczek, imprez szkolnych lub pozaszkolnych 
 za wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy 
 aktywny udział w kołach zainteresowań  
 za pomoc nauczycielowi z własnej inicjatywy 
 za przyniesienie na rzecz szkoły materiałów, wykonanie gazetki 
 za działalność ekologiczną 
 za działalność charytatywną i społeczną 

Zachowania negatywne 

informacje przekazywane przez wychowawcę 

 nieusprawiedliwiona godzina 
 zabieranie bez pozwolenia cudzej własności, „szperanie” 
 sytuacje nieprzewidziane 
 rozpowszechnianie treści pornograficznych 
 robienie na terenie szkoły zdjęć lub filmów bez zgody osoby zainteresowanej 
 umieszczanie w Internecie wyżej wymienionych lub przesyłanie za pomocą telefonii 

komórkowej lub Internetu 
 kradzież 



 zażywanie narkotyków i substancji pochodnych lub/i ich rozprowadzanie; palenie 
papierosów, picie alkoholu lub/i ich rozprowadzanie 

informacje przekazywane przez nauczycieli 

 niewłaściwe zachowanie na korytarzu szkolnym lub w klasie 
 używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę 
 niewłaściwe zachowanie na klatce schodowej 
 notoryczne, celowe przeszkadzanie nauczycielowi oraz kolegom podczas zajęć 
 niewłaściwe zachowanie na wycieczkach, imprezach szkolnych 
 przebywanie bez wiedzy nauczyciela poza terenem szkoły 
 używanie wulgaryzmów, obrażanie słowem, gestem, plucie 
 niszczenie mienia szkolnego, cudzej i osobistej własności 
 przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów 
 kłamanie i oszukiwanie, kopiowanie cudzych prac, fałszowanie zwolnień 
 arogancja wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób starszych 
 agresja fizyczna wobec rówieśników 
 zachowania zagrażające życiu uczniów lub innych osób 

 


