KODEKS Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku
NASZA MISJA – NASZE ZASADY
Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak: miłość, mądrość,
wolność.
Miłość rozumiemy jako:
 zapewnienie w szkole atmosfery opartej na zaufaniu i współpracy,
 życzliwość, otwartość, szacunek we wzajemnych relacjach,
 empatię – wczuwanie się w sytuację drugiego człowieka (współodczuwanie),
 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej,
 rozwijanie poczucia własnej wartości, akceptacji siebie i innych,
 wychowanie w poczuciu piękna i harmonii.
Mądrość rozumiemy jako:
 sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi człowieka,
 uświadamianie znaczenia wiary we własne siły,
 nabywanie, pogłębianie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce,
 uświadamianie radości i piękna życia zgodnego z wartościami, ukierunkowanie na
wartości uniwersalne.
Wolność rozumiemy jako:
 niepowtarzalność, oryginalność, wyjątkowość, autentyczność każdego z nas,
 przygotowanie uczniów do świadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych
wyborów,
 uznanie prawa do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji, poszanowanie
światopoglądu innych ludzi, ich religii i kultury – tolerancja.
W myśl tych zasad dyscyplina w naszej szkole jest oparta na:
 ZAUFANIU
 pozytywnej atmosferze
 prostych zasadach
 logicznych i prawdziwych konsekwencjach

NASZA SZKOŁA, NASZE DZIECI
Pamiętaj, że w edukacji Dzieci nie wynik jest najważniejszy, a rozwój każdego ucznia. Daj
swojemu Dziecku odczuć, że zależy Ci na nim, a nie na osiągniętym przez nie wyniku.
Nie porównuj osiągnięć Dziecka do kolegów i koleżanek. Nie wzbudzaj w nim poczucia
zazdrości i zawiści w stosunku do innych. Stosuj sportową zasadę FAIR PLAY.
Pamiętaj, że Dziecko w szkole, w grupie zachowuje się inaczej niż w domu. Zaufaj
Nauczycielowi, gdy dzieli się z Tobą swoimi spostrzeżeniami.
Rodzic patrzy przez pryzmat Dziecka w domu, a Nauczyciel - dziecka w grupie. To bardzo
duża różnica.
Pamiętaj, że Twoje Dziecko jest wiernym słuchaczem i obserwatorem. Własnym przykładem
ucz dziecko form grzecznościowych w szkole i poza nią.
Ucz Dziecko punktualności. Szanuj przygotowanie Nauczyciela do zajęć. Pamiętaj, że każde
przyjście ucznia po czasie dezorganizuje lekcję i wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
Angażuj się w życie naszej placówki i dbaj o dobre relacje ze wszystkimi pracownikami
szkoły.
Dbaj o teren zielony wokół szkoły i szkolne mienie. Zwróć uwagę na to również swojemu
Dziecku.
Pamiętaj, że to Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w szkole przez
Dzieci.
Wypowiadaj się pozytywnie o szkole i jego pracownikach w obecności Dziecka. Negatywne
wypowiedzi mogą spowodować jego niechęć, problemy z przychodzeniem do szkoły i z
funkcjonowaniem w niej.
Systematycznie kontroluj postępy swojego Dziecka oraz jego zachowanie w e-Dzienniku, w
którym przekazywane są informacje ze szkoły.
Poznaj i stosuj obowiązujące w naszej szkole przepisy (wszystkie najważniejsze przepisy
szkolne zamieszczone są na stronie internetowej www.ssp2.pl).

RODZIC – NAUCZYCIEL
My Nauczyciele i Rodzice mamy wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego
rozwoju Dzieci. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu naszych wychowanków.
Rodzic ma prawo wiedzieć – Nauczyciel służy swoją wiedzą oraz czasem, aby rozwiać każdą
wątpliwość.
W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Będziemy rzetelnie i obiektywnie
informować Rodziców o postępach Dzieci. Będziemy przekazywać rodzicom informacje o
sukcesach i niepowodzeniach ich Dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z
Rodzicami po to, aby wspólnie je rozwiązywać.
To Nauczyciel odpowiada za uczniów. Nie wywieraj na niego nacisku, żeby wprowadzić
swoje wizje dotyczące edukacji czy sposobów nauczania. Rozmawiaj, dziel się swoimi
uwagami, współpracuj, ale uszanuj wybór Nauczyciela.
Nie krytykuj nigdy przy Dziecku decyzji Nauczyciela, nie podważaj jego autorytetu, nie
ingeruj w plany i sposoby nauczania. Każdy Nauczyciel pracujący w Społecznej Szkole
Podstawowej nr 2 jest specjalistą.
Jeżeli masz jakieś zastrzeżenia dotyczące naszej pracy - informuj nas o tym na bieżąco,
odwołując się do konkretnych zachowań i działań, a nie swoich subiektywnych odczuć. Nie
obrażaj i nie sprawiaj przykrości używając uogólnień i uprzedzeń. Osobami do kontaktu w
takich sytuacjach są kolejno Wychowawca klasy, Dyrektor szkoły.
Każdy Nauczyciel ma wyznaczony dyżur dedykowany Rodzicom, podany w harmonogramie
na stronie szkoły www.ssp2.pl. Nie absorbuj uwagi Nauczyciela w czasie trwania zajęć czy
pełnienia przez niego dyżuru podczas przerwy.
Z Nauczycielem czy Wychowawcą rozmawiaj tylko o swoim Dziecku. Nie stawiaj nas w
trudnej sytuacji wypytując o inne dzieci.

UROCZYSTOŚCI
Pomagaj w organizowaniu szkolnych uroczystości. (harmonogram – www.ssp2.pl)
Pamiętaj o terminach szkolnych, klasowych uroczystości, postaraj się w nich uczestniczyć.
Zadbaj o odpowiedni strój Dziecka.
Pomóż w pracach porządkowych po uroczystości.
KLASY I – III
Przyprowadzając Dziecko do szkoły oddaj je pod opiekę bezpośrednio Nauczycielowi w
świetlicy. Nigdy nie zostawiaj Dziecka w sali lekcyjnej bez opieki.
Dziecko może być odebrane ze szkoły przez Rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich
osoby dorosłe. Odbiór Dziecka zawsze zgłaszaj wychowawcy lub Nauczycielowi świetlicy.

SEKRETARIAT
Sekretarz szkoły odpowiada przede wszystkim za sprawy kadrowe w szkole, za prowadzenie
kancelarii (sekretariatu) oraz archiwum, ale też pomaga dzieciom w „smutnych szkolnych
chwilach”. Stanowisko sekretarza szkoły nie jest równoznaczne ze stanowiskiem
sekretarki. Pamiętaj o tym w kontaktach z Panią Sekretarz Szkoły.

POMOC PRZEDMEDYCZNA
W szkole nie stosuje się wobec Dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
(przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania
leku) wspólnie ustalamy zasady postępowania.

PO LEKCJACH
Zachęć Dziecko do udziału w zajęciach dodatkowych będących ofertą szkoły. Pamiętaj o
terminach zajęć i nie odbieraj Dziecka w trakcie tych zajęć czy tuż przed ich rozpoczęciem.
Systematyczność udziału przynosi satysfakcję.
Poświęć chwilę Dziecku i przyjdź po nie, zamiast czekać na nie w samochodzie. Ta chwila
jest często bardzo ważna dla Dziecka.

