Pozitīvas uzvedības noteikumi.
DROŠĪBA
Klasē






Gaitenī

Ēdamzāle









Ienākot klasē, mierīgi dodies uz
savu vietu.
Uz galda turi tikai to, kas
nepieciešams stundai:
dienasgrāmata, burtnīcas, mācību
grāmatas, rakstāmrīki.
Somu turi pie galda, lai eja būtu
brīva.
Staigā mierīgi.
Ej pa gaiteņa labo pusi.
Spēlē spēles piemērotā vietā sportā
zālē.Somu turi pie sevis.
Sēž uz soļiem.
Pirmsēšanas nomazgā rokas.
Ienākot ēdnīcā, mierīgi dodies uz
savu vietu!
Ēd mierīgi un klusi.

ATBILDĪBA










CIEŅA

Uz stundu ierodies sagatavojies
(izpildījis visus mājas darbus).
Pirms zvana izslēdz mobilo telefonu
un glāba tosomā.
Kontrolē savu uzvedību un
emocijas.




Ievēro un uzturi kārtību.
Sasveicinies ar visiem
pieaugušajiem un tiem skolēniem,
kurus pazīsti!
Izmet atkritumus miskastē.
Ievēro un uzturi kārtību pie galda.
Aiznes tukšus traukus uz
mazgātavu.












Garderobē




Tualetē




Virsdrēbes atstāj garderobē tam
paredzētā vietā.
Kad esi noģērbies/ saģērbies, atstāj
garderobi.

 Ņem un lieto tikai savas mantas.
 Atrastās lietas atdod garderobes
darbiniekam.



Izmanto tualeti tam paredzētajam
mērķim.
Atrodies telpā tikai tad, kad tas
nepieciešams.

 Atstāj aiz sevis kārtību un tīrību.
 Tualetes piederumus un higieniskus
līdzekļus izmanto paredzētajam
mērķim.








Klasē ierodies pirms zvana!
Runā pieklājīgi un mierīgi tikai tad,
kad tev piedāvās!
Klausies uzmanīgi, ko saka tavs
klases biedrs un skolotāja!

Ar cieņu izturies pret valsts un
skolas simboliem!
Runā pieklājīgi ar skolotājiem,
tehnisko personālu un klases
biedriem!
Starpbrīžos ēdamzālē uzturies tikai,
lai paēstu.
Nostājies rindas galā.
Cieni ēdnīcas personāla darbu
(ievēro tīrību).
Izteikt pateicību.
Ienākot/ izejot, sasveicinies/
atvadies.
Ievēro darbinieku norādījumus.
Cieni savu un citu īpašumu.
Uzgaidi ārpusē, ja tualete ir
aizņemta.
Cieni tehniska personāla darbu
(ievēro kārtību).

Bibliotēkā

Sporta zālē








Transports





Uz kāpnēm







Ieej/izej mierīgi, ievērojot klusumu.

 Bibliotēkā klātbūtnes laiku pilnībā
izmantomācībām, personības
attīstībai vai darba vajadzībām
 Ievēro bibliotēkas darba laiku
 Respektēikviena lasītāja vajadzības
un viedokli, ievēro klusumu un
kārtību

Ģērbies mierīgi tikai ģērbtuvē.
Izmanto sporta inventāru tikai ar
skolotāja atļauju.
Ievēro sporta skolotāja
norādījumus.
Esi drošs.



Iekāp pa vidējām un/vai
aizmugurējām durvīm.
Izkāppapriekšējām durvīm.
Kustības laikā sēdi vai stāvi uz
vietas.



Pa pakāpieniem ej uzmanīgi,
skatoties zem kājām.
Turies ar roku pie sienas vai
margām.
Ja rodas sastrēgums, gaidi malā.
Kāpnes pēc mazgāšanas var būt
slidenas, ej lēni un uzmanīgi.
Pa kāpnēm ir bīstami skriet, lekt,
grūsties, var nokrist, un gūt
traumas.















Izmanto sporta inventāru tikai
paredzētajam mērķim.
Pēc nodarbības noliec savā vietā
unsakārto izmantoto inventāru.
Sporto tikai atbilstošā apģērbā.
Ņem un lieto tikai savas mantas.



Savlaicīgi veic maksājumu par
braukšanuvai parādi braucamo
biļeti.
Ievēro un uzturi kārtību.
Uzmani savas mantas.



Atceries, pa kāpnēm kāp lēni,
uzmanīgi, nepagrūžot citus un
nepakrītot pašam.










saudzē skolas īpašumu – grāmatas,
darba burtnīcas.
apvāko mācību grāmatas un darba
burtnīcas.
Uzturi mācību grāmatas un darba
burtnīcas tīrībā un kārtībā.
Ienākot/ izejot, sasveicinies/
atvadies.
Ar cieņu izturies pret citu skolēnu
dažādām spējām,veicot fiziskus
vingrinājumus.
Ievēro klusumu, kad skolotājs runā.
Pēc sporta stundas pārģērbies.

Ar cieņu izturies pret citiem
cilvēkiem.
Dod vietu vecākiem cilvēkiem,
māmiņām ar bērniem un
invalīdiem.
Runā klusi.
Palīdzi paklupušajam.
Esi piesardzīgs, ja pa priekšu tev iet
mazie.
Palaid garām mazos, tad ej pats.

DROŠĪBA
Klasē







Ienākot klasē,
mierīgi dodies uz
savu vietu.
Uz galda turi tikai
to, kas
nepieciešams
stundai:
dienasgrāmata,
burtnīcas, mācību
grāmatas,
rakstāmrīki.
Somu turi pie galda,
lai eja būtu brīva.

ATBILDĪBA






Uz stundu ierodies
sagatavojies
(izpildījis visus
mājas darbus).
Pirms zvana izslēdz
mobilo telefonu un
glāba to somā.
Kontrolē savu
uzvedību un
emocijas.

CIEŅA






Klasē ierodies pirms
zvana!
Runā pieklājīgi un
mierīgi tikai tad,
kad tev piedāvās!
Klausies uzmanīgi,
ko saka tavs
klasesbiedrs un
skolotāja!

