Liepājas 15.vidusskolas uzvedības noteikumi
Klasē

Drošība

Es ievēroju mācību kabineta drošības
noteikumus

Logus atver pieaugušie

Es savaldu savas rokas un kājas

Atbildība

Es vienmēr paņemu līdzi visu stundai nepieciešamo

Es ņemu un lietoju tikai savas mantas

Ja nepieciešams iziet no klases, es daru to zināmu
skolotājam

Cieņa







Gaitenī







Garderobe




Es pārvietojos mierīgi
Es lēnām veru durvis
Logus atver pieaugušie
Es savaldu savas rokas un kājas
Es eju pa trepēm lēnām, ievērojot norādītos
virzienus
Es virsdrēbes atstāju garderobē
Es vērtīgās mantas nēsāju līdzi

Ēdamzālē





Es pirms ēšanas nomazgāju rokas
Es ieieju/ izeju mierīgi
Es ievēroju rindas kārtību




Es ievēroju sporta zāles drošības noteikumus
Es izmantoju sporta inventāru tikai ar skolotāja
atļauju

Sporta zālē

Autobusa
pieturā
Ekskursijā

Pirms skolas/
Pēc skola
Skolas pagalmā











Pēc tualetes lietošanas es nomazgāju rokas
Tualetes telpā es uzturos tikai tik ilgi, cik
nepieciešams

Es ievēroju ceļu satiksmes un drošības
noteikumus ejot uz pieturu un pieturā
Es ievēroju drošības noteikumus
Es uzturos savas grupas tuvumā
Es sēžu, kamēr autobuss brauc
Skolā ienākot, es durvis atveru un aizveru
lēnām
Es uzturos tikai skolas teritorijā

* Sēdēšanas kārtību klasē nosaka skolotājs

Es izturos ar cieņu pret sevi un citiem

Es lietoju tikai labus vārdus




Es paceļu un izmetu atkritumus atkritumu tvertnēs
Es saudzēju savu/citu/ skolas īpašumu




Es ņemu un lietoju tikai savas mantas
Es aizejot aizslēdzu durvis un atslēgu nododu
dežurantei
Es uzturu garderobē kārtību un tīrību
Pēc ēšanas es savus traukus aiznesu uz tam paredzēto
vietu
Pieceļoties es nolieku krēslu pie galda



Es esmu pieklājīgs un izpalīdzīgs








Es uzgaidu ārpusē, ja tualete aizņemta




Es vienmēr paņemu līdzi visu sporta nodarbībai
nepieciešamo
Es piedalos stundā arī tad, ja esmu atbrīvots no sporta
aktivitātēm
Pēc nodarbības es nolieku vietā un sakārtoju izmantoto
inventāru
Ja nepieciešams iziet, es daru to zināmu skolotājam
Pēc tualetes lietošanas es nolaižu ūdeni
Pēc tualetes lietošanas izlietoto papīru es izmetu
norādītajā vietā
Es lietoju tikai tik tualetes papīru, cik man ir
nepieciešams
Es uzturos tualetē tikai tad, ja man ir vajadzība
Pieturā es ierodos laikus

Es pusdienoju pie galda
Pēc ēšanas es pasaku „paldies“
Es uz/no pusdienām pie kopgalda dodos reizē ar
skolotāju
Es cienu komandas biedrus un pretiniekus




Es ierodos precīzi norādītajā laikā
Es uzturu kārtību autobusā





Es savaldu savas rokas un kājas
Es lietoju tikai labus vārdus
Es klausos autobusa vadītāja/ gida un skolotāju
norādījumos



Es ierodos skolā pirms stundu sākuma




Ja nepieciešama palīdzība, es saku to pieaugušajam
Es eju pa ietvēm un gājēju takām







Ienākot skolā, es sasveicinos
Ejot ārā no skolas, es atvados
Es savaldu savas rokas un kājas
Es savaldu savas rokas un kājas
Es lietoju tikai labus vārdus








Tualetē

Es sekoju līdz, ko saka skolotāja/-s
Es runāju tad, kad man dod vārdu
Es klasē ierodos pirms 2.zvana
Mobilo telefonu un citas tehniskās ierīces es stundas
laikā turu izslēgtas
Es ievēroju skolotāja norādījumus
Es lietoju tikai labus vārdus






