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Szkolny Savoir-vivre obowiązujący w Branżowej Szkole I Stopnia 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w  Bydgoszczy 

 

Znajomość ogólnie przyjętych form zachowań i sposobów bycia na pewno ułatwia codzienne 

życie. Spotykając zupełnie nieznanego człowieka ocenia się go często, biorąc pod uwagę: 

jego ogólny wygląd (w tym sposób ubierania się ), zachowanie, sposób wysławiania się. 

Oczywiście tzw. pierwsze wrażenie może być mylące, najczęściej jednak w miarę poznawania 

tego człowieka, pierwsze sygnały nabierają dodatkowego znaczenia. Dlatego między innymi, 

tak ważny jest  wygląd, sposób bycia oraz język i słownictwo, którym się porozumiewamy. 

Porozumiewanie się za pomocą mowy jest podstawą stosunków międzyludzkich. Pierwsza i 

najważniejsza zasada brzmi – powinno się mówić wyraźnie, używać zwrotów 

grzecznościowych i słów zrozumiałych dla wszystkich (unikać slangu). Słowa niecenzuralne 

nie licują z wizerunkiem ucznia. Człowiek kulturalny unika podniesionego głosu i zbytniej 

gestykulacji. 

Rozdział 1 

Ubiór ucznia 

1. Szkoła jest miejscem, gdzie nasz strój nie powinien nikogo szokować i wzbudzać 

niepotrzebne emocje. Ubiór ucznia na terenie Szkoły powinien być skromny, schludny 

i przyzwoity. 

2. Zakazany jest strój reklamujący używki, treści zabronione prawem, ubiór  

z obraźliwymi sformułowaniami lub znakami graficznymi, ubiór obrażający uczucia 

religijne czy też przynależność kulturową lub narodowościową. 

3. Zapisy Statutu regulują ubiór uczniów podczas uroczystości szkolnych. Podczas świąt, 

uroczystości szkolnych i egzaminów  uczeń występuje w stroju galowym w kolorach 

granatowym, białym, popielatym lub czarnym. 

4. Okrycie wierzchnie oraz nakrycie głowy uczeń pozostawia w szatni. 

5. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego 

stroju.  

6. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał 

wpływ na ocenę z zachowania. 

Higiena osobista 

Twierdzi się, że „nie suknia zdobi człowieka”, dlatego potrzebne jest także 

pielęgnowanie ciała. Uczniowie przebywają zarówno na zajęciach w Szkole, jak też na 

praktycznej nauce zawodu. Przebywają codziennie  wśród wielu ludzi, dlatego 

korzystanie z prysznica bądź wanny każdego dnia powinno być nawykiem. Każdy sam 

musi zdecydować czy oprócz mydła używać powinien również dezodorantu.  



2 
 

Uczniowie kształcą się w różnych zawodach, dlatego kontakt z wykonywanym 

zawodem wiąże się czasami z różnymi potrzebami dbania o higienę. Uczniowie 

przebywają we wspólnych pomieszczeniach i często w większych grupach, więc 

powinni myśleć również o innych.  

Każdy powinien pamiętać o zmianie bielizny i ubrania, by nikt w naszym towarzystwie 

nie czuł się niekomfortowo. 

Uczniowie powinni być również świadomi tego, iż do pełnego dbania o higienę ciała 

należy również dbałość o jamę ustną.  

 

Rozdział 2 

Zachowanie ucznia podczas lekcji 

1. Jeżeli uczeń wchodzi do klasy podczas lekcji, aby przekazać informację lub kogoś 

poprosić, najpierw puka, mówi „dzień dobry” i dopiero po uzyskaniu pozwolenia 

przez nauczyciela informuje o celu swojej wizyty. 

2. W przypadku, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie na powitanie wstają. 

3. Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na 

wyjście ucznia z klasy do toalety. 

4. Na lekcjach uczniowie nie piją i nie jedzą. 

5. Tylko po jasnym poleceniu nauczyciela uczeń może na lekcji korzystać z urządzeń 

elektronicznych. 

6. Podczas lekcji uczeń nie żuje gumy. 

7. Uczeń bez pozwolenia nie wstaje z miejsca i nie chodzi po klasie ( np. w celu 

wyrzucenia śmieci). 

8. W czasie lekcji uczeń nie leży na ławce, i nie trzyma nóg na sąsiednim krześle. Dla 

dobra kręgosłupa zalecana jest postawa wyprostowana. 

9. Odpowiadając przy tablicy, uczeń nie trzyma rąk w kieszeniach. 

10. Podczas lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela. 

11. Wychodząc z klasy po zakończonej lekcji uczeń dosuwa krzesło i porządkuje po sobie 

miejsce, które zajmował. 

Zachowanie ucznia podczas przerw 

1. Na przerwach również obowiązuje kulturalne zachowanie. Uczniowie unikają 

wulgaryzmów i niegrzecznych zaczepek. 

2. Podczas przerw uczniowie powinni zachować wolny środek korytarza, umożliwiając 

przechodzącym łatwiejszą komunikację. 

3. Ostentacyjne okazywanie uczuć jest w złym tonie. 

4. Jeżeli nauczyciel podchodzi do ucznia, ten powinien wstać. Rozmowa z pozycji 

siedzącej jest dużym nietaktem. 

5. Uczeń powinien przepuścić osobę dorosłą w drzwiach, czy na schodach. 
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6. Uczeń wita wszystkich pracowników Szkoły, zarówno w budynku, jak i poza nim. 

7. Wszyscy uczniowie dbają o mienie Szkoły i czystość – nie zostawiają śmieci na 

korytarzu i w obrębie szkoły.  

8. Dbamy o toalety; kulturalny człowiek zawsze pozostawia to miejsce czystym.  

9. Podczas pobytu w Szkole obowiązuje zakaz korzystania z używek. 

Pomieszczenia administracyjne 

1. Uczniowie przestrzegają godzin urzędowania gabinetów i pomieszczeń 

administracyjnych.  

2. Do pomieszczeń administracyjnych Szkoły (np. sekretariatu) uczeń wchodzi po 

uprzednim zapytaniu czy może to zrobić. Wchodząc zachowuje ciszę, nie żuje gumy. 

3. Chcąc porozmawiać z nauczycielem uczeń puka do pokoju nauczycielskiego  

i grzecznie czeka, aż nauczyciel do niego wyjdzie. 

 

Rozdział 3 

Imprezy i uroczystości  

1. Na apele, uroczystości i inne spotkania uczniowie przychodzą na wyznaczone miejsce 

z opiekunami. 

2. Młodzież ustawia się klasami. 

3. Podczas imprez obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy, chyba że spotkanie ma 

charakter spontaniczny. 

4. Podczas imprez młodzież nie je i nie pije. 

5. Podczas imprez poza terenem Szkoły uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad 

dobrego wychowania. 

6. Jeśli apel lub spotkanie związane jest ze świętowaniem szczególnych okazji, 

obowiązują stroje galowe. 

 

Rozdział 4 

Miejsca użyteczności publicznej 

 
1. Uczeń powinien pamiętać, że reprezentuje swoja Szkołę również  w różnych 

miejscach użyteczności publicznej – w kinie, urzędzie, autobusie. 

2. Gdziekolwiek uczeń przebywa, powinien zachowywać zasady savoir-vivru. 

3. Różne miejsca użyteczności publicznej wymagają różnego stroju np.: na spektaklach 

teatralnych lub operowych obowiązuje strój galowy, podczas akcji szkolnego  

wolontariatu – strój nieformalny.  

W różnych miejscach obowiązują również różne zasady dobrego zachowania. Bez 

względu jednak na miejsce pobytu zawsze obowiązuje zasada uprzejmości i taktu. 
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Rozdział 5 

Egzaminy zawodowe 

1. Na egzamin, ustny i pisemny, uczeń zawsze powinien założyć strój galowy.  

Dziewczyny powinny włożyć białą bluzkę, a do niej czarną, granatową lub grafitową 

spódnicę lub spodnie. Powinno ograniczyć się w tym dniu ilość biżuterii, zrezygnować 

z krzykliwego makijażu oraz ze zbyt finezyjnych fryzur.  

Chłopców obowiązuje  klasyczny garnitur, koszula i krawat.  

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy powinny unikać w tym dniu kolorów zbyt 

krzykliwych i przykuwających uwagę. 

       2.  Na praktyczną cześć egzaminu uczeń przynosi odzież zmienną roboczą, taką jaka jest 

            wymagana  do bezpiecznego i pełnego uczestnictwa sprawdzianie egzaminacyjnym. 

       3.  Niedopuszczalne jest spóźnianie się. 

 


