REGULAMIN UCZNIOWSKI

Przepisy ogólne
1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Zespołu
i w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Uczeń i rodzice (opiekunowie
prawni) ucznia zobowiązani są do zapoznania się z w/w dokumentami i ich
przestrzegania.
2. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza,
szanować pracowników szkoły i innych uczniów.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest
zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy
najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne
oraz aktywne uczestnictwo w nich.
5. Przebywanie na terenie budynku poza zajęciami dozwolone jest wyłącznie
na podstawie zgody nauczyciela.
6. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu
go

przez nauczyciela,

jedynie

na

podstawie

pisemnego

zaświadczenia

od rodziców lub opiekunów prawnych, zawierającego datę i przyczynę zwolnienia,
wraz z informacją o ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po
opuszczeniu budynku szkoły.
7. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za niego ponoszą
w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być
usprawiedliwione.
8. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może
być zwolniony z zajęć po uprzednim powiadomieniu i przybyciu rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów
uczeń przebywa na terenie szkoły.
9. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.
10. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów
alkoholowych, środków odurzających oraz jakichkolwiek transakcji handlowych
między uczniami.

11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników
placówki oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.
12. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
13. W czasie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, pagerów,
odtwarzaczy, itp. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń elektronicznych
określa §79.1 Statutu.
14. Obowiązuje zakaz stosowania cyberprzemocy wobec uczniów i wszystkich
pracowników Zespołu.
15. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty
porzucone przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem
ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem
i kradzieżą.
16. Podczas przerw obowiązuje zakaz:
a) bezzasadnego przebywania w toaletach (w kabinie może przebywać tylko
jedna osoba),
b) przebywania w piwnicach,
c) opuszczania budynku szkolnego bez zgody nauczyciela,
d) biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu i innych niebezpiecznych
zabaw,
e) otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,
f) siadania na parapetach,
g) zaśmiecania i brudzenia szkoły.
17. Na

schodach

obowiązuje

ruch

prawostronny,

uczniowie

poruszają

się

po schodach pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają
uczniowie schodzący z wyższych pięter.
18. Uczeń jest zobowiązany do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa
w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego.
19. Każdy uczeń może nosić „Zeszyt ucznia”. Wszelkie informacje wpisane przez
nauczyciela lub na jego polecenie muszą być podpisane przez rodziców ucznia
lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu.
20. Rodzice

lub

opiekunowie

prawni

ucznia

niepełnoletniego

ponoszą

odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dziecko
na terenie szkoły.

21. Uczniowie pełnoletni odpowiadają za swoje czyny i ewentualne zniszczenia
zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
22. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania realizacji
obowiązku szkolnego ucznia i śledzenia jego postępów w nauce, wspierania
szkoły w procesie wychowawczym, usprawiedliwiania każdej nieobecności
na zajęciach do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności - dotyczy to
także ucznia pełnoletniego.
23. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami,
pedagogami,

psychologiem

zebraniach

na

rodziców,

konsultacjach

lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
24. Strój ucznia musi być estetyczny, czysty. Strój nie powinien zwracać szczególnej
uwagi i wzbudzać kontrowersji.

Ubranie nie może zawierać wulgarnych i

obraźliwych nadruków – również w językach obcych, bądź demonstrować treści
sprzecznych z norami społecznym przyjętymi w RP. Obowiązuje zakaz:
a)farbowania włosów,
b)fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,
c) skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, zbyt krótkich spódnic,
bluzek przeźroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch,
d)malowania paznokci, makijażu,
e)tatuaży,
f) piercingu – dopuszcza się kolczyki w uszach, w tym także małych kolczyków
u chłopców,
g)noszenia drogiej i okazałej biżuterii.
25. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia
biżuterii i ozdób.
26. Podczas uroczystości szkolnych wszystkich uczniów obowiązuje strój świąteczny.
Dziewczęta

obowiązuje

elegancki strój biało-czarny

lub

biało-granatowy.

Chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie i biała
koszula.
27. Na terenie szkoły uczniowie klas I –VIII przebywają w zmiennym obuwiu oraz bez
płaszcza lub kurtki. Obowiązuje zakaz noszenia szalików kibica, czapek oraz
innych nakryć głowy.

