ONI KOJI ZNAJU NEKA SE PODSETE, ONI KOJI NE ZNAJU – NEKA NAUČE:
 U školu dođi 15 minuta pre početka časa.
 Ne zaboravi da nastavnicima, osoblju škole i svojim drugovima uputiš pozdrav: „dobar dan“, „doviđenja“, „ćao“.
 Nemoj da šetaš kroz školu sa hranom u ruci! Ne ulazi u učionicu jedući sendvič!
 Za vreme odmora obavi sve svoje potrebe i spremi se za čas.
 Posle zvona za početak časa sačekaj nastavnika na svom mestu u učionici.
 Poštuj svakog dežurnog nastavnika!
 Ne ometaj čas! Ne zasmejavaj druge, ne okreći se i ne pričaj!
 Za vreme časa zahtevaj da svi ćute – najvažnije je da poštuješ sebe!
 Kad ti nešto nije jasno, traži reč!
 U velikim količinama upotrebljavaj reči: molim, hvala, izvoli, izvini.
 U školu donosiš skupocene predmete na svoju odgovornost.
 Na času isključi mobilni telefon.
 Školska imovina koristi svima – čuvaj je! Roditelji će morati da plate svaku načinjenu štetu.
 Prvi pruži ruku pomirenja. Voli to što smo različiti.
 Iskaži svoje mišljenje ili nezadovoljstvo biranim i uljudnim rečima.
 Otkloni prvo svoje nedostatke pa onda kritikuj druge.
 Obavezno ponesi kompletan pribor za rad.
 Tvoj pribor za rad nije u tuđoj torbi.
 Šaputanje drugu je samo prividno znak dobrog drugarstva – ne čini to.
 Budi pažljiv i nežan prema najmlađim učenicima u školi, oni od tebe uče kako treba da se ponašaju.
 Ulazak u službene prostorije škole biće jednostavniji ako uljudno pokucaš na vrata.
 Bežanje sa časova samo prividno rešava problem koji, u stvari, postaje veći.
 Izostajanje iz škole pristojno najavi. Ako je iz zdravstvenih razloga, na vreme donesi lekarsko opravdanje.
 Ne bacaj smeće oko sebe! Boravak u čistom i urednom okruženju svakome prija.
 Odeća u kojoj dolaziš u školu treba da bude pristojna, uredna i praktična za rad.
 Budi u WC-u sam i iza zatvorenih vrata!
 Kad izlaziš iz toaleta, osvrni se i proveri šta ostavljaš za sobom!
 Neodgovarajuće ponašanje u školi se kažnjava.
 Kada osetiš kako je lako ponašati se pristojno, zakoni i kazne odraslih biće ti suvišni.
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