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System norm i zasad  

dotyczący uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze 

 

1. System „Szkolnych zasad i konsekwencji” obowiązuje uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 

w Zielonej Górze od dnia 29 stycznia 2018r. (od II semestru roku szkolnego 2017/2018). 

2. Od 10 lutego 2020r. (II semestr roku szkolnego 2019/2020) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W kontrakcie 1-go st. „utratę najbliższej imprezy/wycieczki klasowej” zmieniono                                          

na „uwagę do dziennika”. 

2) W kontrakcie 2-go st. do konsekwencji 1 dodano „utratę najbliższej imprezy/wycieczki 

klasowej”. 

 3)  Powyższe zmiany dotyczą uczniów klas IV-VIII. 

3. Został wypracowany jednolity system zasad i konsekwencji dotyczący wszystkich uczniów: 

                 

Zasady: 

1) Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć. 

2) Słuchamy do samego końca, gdy ktoś mówi. 

3) Jesteśmy mili i życzliwi – okazujemy szacunek. 

4) Współpracujemy ze sobą i pomagamy sobie. 

5) Dbamy o nasze bezpieczeństwo. 

 

Konsekwencje: 

1) Upomnienie – „przestrzegaj zasad”. 

2) Upomnienie – ostrzeżenie (i ewentualne przesadzenie ucznia w inne miejsce). 

3) Upomnienie – pisemna uwaga do dziennika 

 (oraz pisemna informacja do rodziców). 

4) Upomnienie – rozmowa z wychowawcą  

oraz podpisanie kontraktu I lub II stopnia. 

 

4. Informacje  dotyczące  systemu zasad i konsekwencji zostały rozmieszczone  na terenie 

całej placówki (wszystkie pomieszczenia edukacyjne oraz hole).  

5. Nieprzestrzeganie lub łamanie zasad będzie skutkowało poniesieniem przez ucznia 

konsekwencji, tj. upomnienia i podpisywanie kontraktów 1-go i 2-go stopnia. 

 

Szczegółowy zapis dotyczący konsekwencji: 

I. Konsekwencje narastające przed podpisaniem kontraktu I stopnia  (na lekcji): 

1. pierwsze upomnienie –„przestrzegaj zasad”, 

2. drugie upomnienie – ostrzeżenie (i ewentualne przesadzenie ucznia w inne miejsce), 

3. trzecie upomnienie – pisemna informacja do dziennika, 
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4. czwarte upomnienie – rozmowa z wychowawcą + podpisanie kontraktu I stopnia + 

pisemna informacja do rodziców. 

 

 

 

II. Konsekwencje narastające po podpisaniu kontraktu I stopnia: 

 

1. pierwsze upomnienie –„przestrzegaj zasad” 

2. drugie upomnienie – ostrzeżenie (i ewentualne przesadzenie ucznia w inne miejsce) 

3. trzecie upomnienie – pisemna uwaga do dziennika  

                                             + pisemna informacja do rodziców  

4. czwarte upomnienie – rozmowa z wychowawcą  

                                             + podpisanie kontraktu II stopnia 

 

DALSZE KONSEKWENCJE - SCHEMAT: 
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Kontrakty do wglądu: 

 

Klasy I-III 

KONTRAKT 1 stopnia   

umowa z uczniem po złamaniu zasad  

 

zawarty pomiędzy uczniem : …………………………………………… , a wychowawcą  

dnia ………..………..… w Szkole ……………………… 

 

Jakie zasady zostały przez Ciebie złamane?                Podkreśl te zasady! 

 

1. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć 

2. Słuchamy do końca, gdy ktoś mówi 

3. Jesteśmy mili, kulturalni i okazujemy szacunek  

4. Współpracujemy ze sobą  

5. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole   

 

ponieważ:  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

W jaki sposób zmienisz swoje zachowanie?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

KONSEKWENCJE 

 

Rozmowa z wychowawcą + informacja do rodziców  

 

JEŚLI KOLEJNY RAZ DOJDZIESZ DO CZWARTEGO UPOMNIENIA, TO: 

nastąpi wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły oraz podpiszesz  

    kontrakt 2 stopnia z wyższymi konsekwencjami. 

 

KONTRAKT OBOWIĄZUJE OD DNIA PODPISANIA                                                                        

DO KOŃCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM. 

 

 

 

 

 .................................................   ..........................................................  
           (podpis ucznia)                                                                             (podpis wychowawcy/nauczyciela)      
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KONTRAKT 2 stopnia nr… 

 umowa z uczniem 

po poważnym naruszeniu zasad w szkole  

 

zawarty pomiędzy uczniem: …………………………………………… , a wychowawcą  

dnia ………..………..… w Szkole ………………………. 

 

Jakie zasady zostały przez Ciebie złamane?          Podkreśl te zasady! 

 

1. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć 

2. Słuchamy do końca, gdy ktoś mówi 

3. Jesteśmy mili, kulturalni i okazujemy szacunek  

4. Współpracujemy ze sobą  

5. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole   

ponieważ:  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

W jaki sposób zmienisz swoje zachowanie ?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

KONSEKWENCJE 

 Wpisujemy właściwą konsekwencję z listy poniżej   

 

 ......................................................................................................................................................  

1. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + rozmowa z wychowawcą. 

2. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + utrata najbliższej imprezy klasowej. 

3. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + rozmowa z Dyrektorem szkoły + 

konsekwencja Dyrektora (nagana, nagana udzielona na forum szkoły, przeniesienie do 

równoległej klasy w obrębie szkoły). 

4. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + powołanie zespołu wychowawczego + 

obniżenie oceny z zachowania. 
 

KONTRAKT OBOWIĄZUJE OD DNIA PODPISANIA                                                                      

DO KOŃCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM. 

 

 

 .......................................   ................................................   ............................................  
           (podpis ucznia)                         (podpis wychowawcy/nauczyciela)                         (podpis rodziców) 
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Klasy IV-VIII 

KONTRAKT 1 stopnia   

umowa z uczniem po złamaniu zasad  

 

zawarty pomiędzy uczniem : …………………………………………… , a wychowawcą  

dnia ………..………..… w SP 28 w Zielonej Górze 

 

Jakie zasady zostały przez Ciebie złamane?                    Podkreśl te zasady ! 

 

1. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć 

2. Słuchamy do końca, gdy ktoś mówi 

3. Jesteśmy mili, kulturalni i okazujemy szacunek  

4. Współpracujemy ze sobą  

5. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole   

ponieważ: ……………………………………..…………………………………………………………………………..……. 

W jaki sposób zmienisz swoje zachowanie ?  

.......................................................................................................................................................  

KONSEKWENCJE 

Rozmowa z wychowawcą + informacja do rodziców + uwaga do dziennika 

 

JEŚLI KOLEJNY RAZ DOJDZIESZ DO CZWRATEGO UPOMNIENIA, TO: 

nastąpi wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły oraz podpiszesz  

    kontrakt 2 stopnia z wyższymi konsekwencjami. 

 

KONTRAKT OBOWIĄZUJE OD DNIA PODPISANIA                                                                      

DO KOŃCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM. 

 

 

................................................................                 ......................................................... 

           (podpis ucznia)                                                                          (podpis wychowawcy/nauczyciela)     
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KONTRAKT 2 stopnia  nr… 

 umowa z uczniem 

po poważnym naruszeniu zasad w szkole  

 

zawarty pomiędzy uczniem : …………………………………………… , a wychowawcą  

dnia ………..………..… w SP 28 w Zielonej Górze 

 

Jakie zasady zostały przez Ciebie złamane?          Podkreśl te zasady ! 

 

1. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć 

2. Słuchamy do końca, gdy ktoś mówi 

3. Jesteśmy mili, kulturalni i okazujemy szacunek  

4. Współpracujemy ze sobą  

5. Dbamy o bezpieczeństwo w szkole   

ponieważ: 

……………………………………..………………………………………………………  

W jaki sposób zmienisz swoje zachowanie ?  

 

...............................................................................................................................................  

KONSEKWENCJE 

 Wpisujemy właściwą konsekwencję z listy poniżej   

 

....................................................................................................................................................... 

 

1. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + rozmowa z wychowawcą +                   

utrata najbliższej imprezy/wycieczki klasowej 
 

2. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + rozmowa z Dyrektorem szkoły   

+ konsekwencja Dyrektora 
 

3. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + powołanie zespołu wychowawczego  

+ obniżenie oceny z 

zachowania 

+ wykluczenie z wycieczki 

na koniec roku   
 

4. Wezwanie rodziców/opiekunów do szkoły + zgłoszenie do sądu ds. nieletnich 
 

KONTRAKT OBOWIĄZUJE OD DNIA PODPISANIA                                                                                                      

DO KOŃCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DANYM ROKU SZKOLNYM. 

 
 

............................................................ .........................................               ………………………………….. 

  (podpis ucznia)                               (podpis wychowawcy)                  (podpis rodziców) 


