ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE DETI II. STUPŇA
Príchod do školy

Do školy môžeš prísť najskôr o 7:00 .

•
•

Po príchode do školy sa
prezuj v šatni.
Ráno sa zdržuješ na kruhovom sedení,
o 7:45 môžeš vstúpiť do triedy.
Ak prídeš neskoro, čiže po 8:00,
budeš mať v dochádzke v EDUPAGE
uvedený neskorý príchod, za každé 3
neskoré príchody je
jedna neospravedlnená hodina .

Ak prídeš na kolobežke, bicykli
alebo inom prepravnom
prostriedku, poriadne si ho
uzamkni na školskom dvore na
mieste na to určenom (za tento
prostriedok si zodpovedný/á Ty).

Odchod zo školy
Po skončení vyučovania môžeš ísť do
REST TIME (5-6 ročník).

Ak nenavštevuješ RST ani iný krúžok v
priestoroch školy, opúšťaš školu do 15
min po skončení vyučovania.

Ak potrebuješ odísť z vyučovania skôr,
je potrebné, aby o tom tvoj zákonný
zástupca písomne informoval
advisorov. Tí ti potom podpíšu
priepustku, ktorú odovzdáš na recepcii
školy.

PRÁVA NARNIJČANA

Ako Narnijčan máš právo:

na vzdelanie,

na vyslovenie svojho názoru
vo vhodnom čase a priestore,
klásť otázky k preberanej
téme a dostať na ne odpoveď,
buď disciplinovaný,

na ochranu pred ponižovaním,
týraním, šikanovaním,

na informáciu o veľkom teste,
najneskôr 5 dní
vopred, nepísať v jednom dni
viac, ako jeden veľký test, na
informáciu o hodnotení testu,
kvízu, práce atď. do 14
pracovných dní od napísania,

byť zvolený/á do komisie činu
mesiaca, do Rady 26, predložiť
návrhy a pripomienky ku školskému
poriadku prostredníctvom zástupcov
Rady 26 vo Tvojej triede.

na slušnú a
dôstojnú komunikáciu so
všetkými narnijskými obyvateľmi
,

na zapojenie sa do
záujmových činností šport, vedomostné súťaže,
olympiády, tvorba a vydávanie
časopisu, iné krúžky,

POVINNOSTI NARNIJČANA

Buď disciplinovaný, dodržuj pokyny
Chráň život a zdravie seba
pedagogických a iných zamestnancov
a ostatných, zachovávaj osobnú
školy a správaj sa v škole i mimo nej, hygienu a prichádzaj do školy vhodne
ako Narnijčan tak, aby si robil česť
a čisto upravený/á.
sebe i škole, prispieval k dobrej
atmosfére, dodržiaval základné
pravidlá a časový harmonogram
školy.

Zdržuj sa používania vulgarizmov.

Zapožičané učebné pomôcky
a učebnice na konci roka vráť
v nepoškodenom stave, aby si za ne
nemusel platiť náhradu škody.

Pomáhaj pri udržiavaní poriadku
nielen vo svojej triede, ale aj na
chodbách, záchodoch, dávaj pozor
aby si nič nepoškodil.

Ak vidíš, že niekto ubližuje iným,
určite o tom informuj niekoho z
učiteľov, psychologičku alebo
niekoho zo špeciálneho tímu.

Do školy nenos predmety, ktoré
ohrozujú zdravie (zbrane, nože...),
mravnosť (tlačoviny, videá), či lieky.

Ak v škole chýbaš, je Tvojou
povinnosťou zistiť si úlohy a doplniť
učivo z predmetov, na ktorých si sa
nezúčastnil/a.

Vypni si mobilný telefón, na začiatku
vyučovania ho ulož do
HANDYLOCKERA a to aj v prípade,
keď prídeš do školy neskôr.

AKO SA SPRÁVA NARNIJČAN POČAS VYUČOVANIA A CEZ
PRESTÁVKU
CEZ VYUČOVACIU HODINU

Buď aktívny/a, zapájaj sa, sleduj
výklad, hlás sa o slovo.
Vždy prichádzaj včas.
Ak si zmeškal/a plánovaný test,
prácu alebo inú formu
písomného skúšania, treba sa
dohodnúť s učiteľom, kedy si
toto zadanie doplníš.

Vždy maj pripravené všetky
učebnice a pomôcky.

Ak si niečo z vážnych dôvodov
zabudneš, na začiatku hodiny sa
ospravedlň učiteľovi.

Ak máš určené miesto na
sedenie svojím učiteľom
alebo advisorom, nie je možné
toto miesto svojvoľne zmeniť.

Ak sa učiteľ do triedy nedostaví
do 5 min od začatia hodiny,
oznám to v najbližšej zborovni
alebo na recepcii školy.

Pri práci buď čestný – aj malé porušenie
akademickej čestnosti má závažné
následky (TP).

CEZ PRESTÁVKU

Riaď sa pokynmi učiteľa, hodinu
vždy ukončí učiteľ a po jej
skončení zanecháš priestor
okolo seba čistý a uprataný.

Otváraj len spodné okno.

V prípade priaznivého počasia
veľkú prestávku trávime vonku.

Na II. stupni sú triedy počas
obedovej prestávky tiché zóny.

Odpad vyhadzuj do koša,
recykluj.

Ak jazdíš na kolobežke,
skateboarde, používaj prilbu.

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Používaj svoju kartu alebo čip. Ak
si zabudneš, môžeš vybaviť
lístoček v jedálni do 8:00.

Vstupuj bez školskej tašky.

Rešpektuj pokyny učiteľov
a správaj sa slušne.

Vstupuj bez mobilného telefónu.

Zaraď sa do radu a nepredbiehaj
sa.

Zanechaj po sebe čistý stôl, odnes
tácku a zasuň stoličku.

POVINNOSTI TRIEDNYCH ASISTENTOV

Skontroluj poriadok v triede
pred vyučovacou hodinou a po
skončení vyučovania (vyložené
stoličky, zhasnuté svetlo,
vynesené smeti, vytiahnuté
rolety)

Zotri tabuľu, skontroluj fixky
(doplň ak treba)

Pri odchode na prestávku otvor
spodné okná , zhasni svetlo
a zatvor dvere

Pomôž učiteľovi s pomôckami
na hodinu

