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KODEKS RAHNA 

System norm, zasad i konsekwencji w ESP i ELO 

 

Obowiązuje całą społeczność szkolną. Jest transparentny i jednolity. Kodeks Rahna 

został stworzony z myślą o bezpieczeństwie uczniów i pracowników szkoły oraz komforcie 

przebywania ich w szkole. W szkołach funkcjonuje przekonanie o akceptacji, tolerancji  

oraz wzajemnym szacunku i życzliwości.   

 Istotą kodeksu są cztery ważne zasady szkolne.             

1. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. 

2. Jesteśmy życzliwi, kulturalni i okazujemy sobie szacunek. 

3. Słuchamy, kiedy inni mówią. 

4. Współpracujemy ze sobą.  
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  Złamanie zasad powoduje znane wszystkim konsekwencje. Konsekwencje,  

to upomnienia, które prowadzą do kontraktów: żółtego i kolejnych trzech czerwonych. 

Nauczyciel na każdej lekcji i przerwie, widząc niepożądane zachowania ucznia,  

postępuje tak samo według poniższego schematu. Ucznia upomina (1), ostrzega o kolejnych 

konsekwencjach (2), wpisuje uwagę do dziennika (3). Kiedy niniejsze trzy działania  

nie przynoszą skutku uczeń podpisuje wraz z wychowawcą kontrakt żółty.  

Złamanie kontraktu żółtego (uczeń otrzymuje kolejno: upomnienie, ostrzeżenie, uwaga) 

powoduje konieczność zawarcia pierwszego kontraktu czerwonego.  

 Kontrakt żółty jest tylko jeden, kontrakty czerwone są trzy.  

 

Konsekwencje: 
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  Bezpieczne funkcjonowanie szkoły i sprzyjające nauce warunki mogą  

być zakłócane niewłaściwymi zachowaniami, które są tożsame ze złamaniem  

szkolnych zasad. Poniżej zaprezentowano katalog niepożądanych zachowań.  

         W żółtej kolumnie znajdują się te zachowania, które przynależą do obszaru 

konsekwencji miękkich i skutkują drogą do kontraktu żółtego. W czerwonej kolumnie 

natomiast umieszczono zachowania przynależne do obszaru konsekwencji twardych.  

Zachowanie z tej kolumny determinuje podpisanie od razu kontraktu czerwonego: 

pierwszego. Wówczas pominięta zostaje droga do kontraktu żółtego i sam kontrakt.  

         W przypadku, kiedy zachowanie ucznia zagroziło zdrowiu lub życiu innego ucznia, 

pracowników szkoły skraca się drogę kontraktu czerwonego (można automatycznie podpisać 

kontrakt drugi lub trzeci).  

 

Katalog zachowań niepożądanych: 

MMIIĘĘKKKKIIEE   TTWWAARRDDEE 

•  PRZESZKADZANIE W CZASIE    

 ZAJĘĆ, 

•  ROZMOWY PODCZAS LEKCJI, 

•  ŚMIECENIE, 

•  UŻYWANIE TELEFONU    

 KOMÓRKOWEGO, 

•  SPÓŹNIANIE, 

• ODMOWA WYKONANIA POLECENIA 

 NAUCZYCIELA, 

•  NIESTOSOWANIE ZWROTÓW,   

             GRZECZNOŚCIOWYCH,      

             NIEŻYCZLIWOŚĆ ETC, 

•  NIEDBANIE O PORZĄDEK  

•  STOSOWANIE OBRAŹLIWEGO    

 SŁOWNICTWA.  

•  CYBERPRZEMOC, 

•  AGRESJA, 

•  UŻYWKI, ŚRODKI   

 PSYCHOTROPOWE, 

•  AGRESJA SŁOWNA,  

• ODDALENIE SIĘ Z SALI BEZ 

ZGODY NAUCZYCIELA, 

•  NISZCZENIE MIENIA SZKOŁY, 

WANDALIZM, 

• ŁAMANIE ZAKAZU JEŻDŻENIA 

WINDĄ, 

•  KRADZIEŻ, 

•  PONIŻANIE, SZYKANOWANIE, 

•  OKAZYWANIE NIETOLERANCJI,    

 WOBEC INNYCH, SYMBOLI   

 NARODOWYCH I RELIGIJNYCH 

             ETC.  

 

 

 



           

 

 
Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze 
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn w Zielonej Górze 

 Europejska Fundacja Oświaty i Kultury 
 ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra 
 tel. +48 68 3531-959,  fax. +48 68 3531-955 

 NIP 9291804675, KRS 0000314859 
 Konto PKO SA 10 1020 5402 0000 0502 0204 2067 
 www.rahn.education/polska 

 

    

 

  Poniżej przedstawiono graficznie drogę do poszczególnych kontraktów  

oraz wynikające z ich podpisania konsekwencje. Przy podpisaniu kontraktu żółtego uczeń 

spotyka się z wychowawcą, rodzic przez dziennik elektroniczny otrzymuje wiadomość 

pisemną o zdarzeniu. Konsekwencją kontraktu żółtego jest utrata przywileju przez ucznia.  

          Podczas podpisania pierwszego kontraktu czerwonego na spotkanie z wychowawcą 

zostają zaproszeni także rodzice ucznia. Uczeń ponosi następujące konsekwencje: obniżenie 

oceny zachowania oraz powołanie zespołu wychowawczego. Zespół wychowawczy składa 

się z nauczycieli oraz pedagoga szkolnego – zadaniem zespołu jest wspieranie  

i motywowanie ucznia, by zniwelować kroki do podpisania drugiego kontraktu czerwonego.  

          Podczas podpisywania drugiego kontraktu czerwonego do spotkania dołącza również 

dyrektor szkoły. Po podpisaniu kontraktu obniża się zachowanie dziecka, uczeń,  

otrzymuje także naganę dyrektora szkoły. Ostatnim kontraktem, który może podpisać uczeń 

to trzeci kontrakt czerwony. Tutaj skutkiem wiążącym jest: rozwiązanie umowy o naukę. 

  Poniżej zaprezentowano graficznie drogę do kontraktów. 
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Ważne: 

PPOO  KKAAŻŻDDEEJJ  LLEEKKCCJJII  UUPPOOMMNNIIEENNIIAA  SSIIĘĘ  ZZEERRUUJJĄĄ..    

WW iieellookkrroottnnee  uuppoommnniieenniiaa  ppooddcczzaass  ddaanneejj  lleekkccjjii  ssąą  zzaauuwwaażżaallnnee  pprrzzeezz  nnaauucczzyycciieellaa  pprrzzeeddmmiioottuu    

ii  zzggłłaasszzaannee  wwyycchhoowwaawwccyy..     

CCOO  PPÓÓŁŁRROOCCZZEE  KKOONNTTRRAAKKTTYY  SSIIĘĘ  ZZEERRUUJJĄĄ,,  KKOONNSSEEKKWWEENNCCJJEE  PPOOZZOOSSTTAAJJĄĄ..  
Kolejne półrocze to „czysta karta ucznia”.  Konsekwencje wynikające  

z podpisanych wcześniej kontraktów jednak pozostają. 

NNIIEE  MMOOŻŻNNAA  SSIIĘĘ  CCOOFFNNĄĄĆĆ    WW  TTRRAAKKCCIIEE  PPÓÓŁŁRROOCCZZAA..  

PPoo  ppooddppiissaanniiuu  ppiieerrwwsszzeeggoo  kkoonnttrraakkttuu  cczzeerrwwoonneeggoo  nniiee  mmoożżnnaa  ppooddppiissaaćć  jjuużż  kkoonnttrraakkttuu  żżóółłtteeggoo..  

KKoolleejjnnyymm  kkrrookkiieemm  jjeesstt  ddrruuggii  kkoonnttrraakktt  cczzeerrwwoonnyy..   

WWIIEELLOOKKRROOTTNNEE  UUPPOOMMNNIIEENNIIAA//  NNAAGGMMIINNNNEE  ŁŁAAMMAANNIIEE  ZZAASSAADD  SSKKRRAACCAAJJĄĄ  DDRROOGGĘĘ  DDOO  KKOONNTTRRAAKKTTUU..  

WW iieellookkrroottnnee  uuppoommnniieenniiaa,,  ppoowwttaarrzzaajjąąccee  ssiięę  zzaacchhoowwaanniiaa  mmooggąą  sskkuuttkkoowwaaćć  kkoonnttrraakktteemm  nnaawweett  

wwóówwcczzaass,,  kkiieeddyy  nniiee  zzaassttoossoowwaannoo  ssttaannddaarrddoowweejj  ddrrooggii  uuppoommnniieeńń.. 

 
 

 

 
      Równolegle funkcjonuje w szkole system oceniania i motywacji  
uczniów, który jest spójny z koncepcją szkoły i jednym z jej podstawowych 
filarów, jaką jest kultura doceniania. 

 


