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Regulamin gimnazjum podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno
łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa i obowiązki
ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania
szacunku dorosłym i kolegom. Zobowiązuje do stawiania sobie najwyższych celów na miarę
własnych możliwości.
Tworzy warunki do samorządności, samorealizacji, partnerstwa i
ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

•

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Regulamin oraz
podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością,
okazywać wzajemną tolerancję, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.
Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy, a w
szczególności:
- obecności na zajęciach lekcyjnych,
- punktualności,
- rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
- maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
- unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach,

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
I. Uczeń
1. Uczniowie mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
przedstawiania wychowawcy klasy, innym nauczycielom, dyrekcji szkoły swoich problemów oraz
uzyskania od nich odpowiedzi, wyjaśnień i pomocy.
rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
rozwijania zdolności i zainteresowań.
odpoczynku w czasie przerwy.
dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót,
w które są odpracowywane inne dni robocze.
do korzystania z obiadów, ze świetlicy.
prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
- uczeń ma prawo swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszy to dobra innych osób,
uczeń ma prawo zgłaszać nauczycielom swoje problemy związane z danym
przedmiotem i oczekiwać od nich pomocy w ramach lekcji, zespołów wyrównawczych,
pomocy koleżeńskiej.
uczeń ma prawo w przypadku innych trudności korzystania z pomocy wychowawcy,
pedagoga szkolnego i za ich pośrednictwem - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
uczeń ma prawo organizować w szkole, w porozumieniu z Dyrektorem, różnego rodzaju
konkursy, gry, zabawy.
uczeń ma prawo z korzystania ze świetlicy szkolnej.
2. Uczniowie mają obowiązek:
systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w planie zajęć,
starannego przygotowywania się do zajęć oraz uzupełniania braków wynikających z absencji,
przestrzegania prawa szkolnego,
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przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
stosowania zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
dbałości o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
uczestnictwa w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach i przyczyniać się do ich
pomyślnego przebiegu,
dbałości o kulturę języka,
godnie i właściwie zachowywać się na terenie szkoły:
a) dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
b) szanować pracę własną i innych,
c) bezpiecznie poruszać się po korytarzach i klatkach schodowych w czasie przerw.
właściwego spełniania przydzielonego w szkole dyżuru.
przestrzegać zakazu picia alkoholu i palenia papierosów oraz używania
wszelkich
używek,
uczeń jest zobowiązany do przebywania w szatni wyłącznie podczas zostawiania bądź
zabierania z niej odzieży,
przeciwstawiania się agresji, wulgaryzmom, demolowaniu pomieszczeń i sprzętu
powiadomienia nauczyciela o niebezpiecznym dla otoczenia zachowaniu kolegów
(bójki, nałogi, wymuszenia, zastraszenia, kradzież, niszczenie mienia szkoły itd.)
nieprzynoszenia na teren szkoły niebezpiecznych oraz wartościowych przedmiotów,
dużych kwot pieniędzy, a w razie ich utraty szkoła nie ponosi odpowiedzialności
- nieoddalania się poza obiekty szkoły w czasie swoich lekcji i przerw: za ucznia
przebywającego poza terenem szkoły pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności.

-

II. Samorząd Uczniowski
1.Uczniowie mają prawo do:
uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w
zakresie przestrzegania reguł demokracji,
wybór opiekuna samorządu.
2. Uczniowie mają obowiązek:
traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne
zaufania i odpowiedzialne,
respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.
III. Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
zapoznania się ze szkolnym systemem oceniania , z wymaganiami edukacyjnym i
sposobami oceniania na różnych zajęciach,
pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
uzupełniania braków wynikających z absencji.
IV. Sala lekcyjna
1. Uczniowie mają prawo do:
udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z
wychowawcą,
kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę i przylegającej
części korytarza.
2. Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawienie sali lekcyjnej w nienagannym porządku
- dbanie o powierzony klasie sprzęt, meble i pomoce naukowe
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu, mebli lub pomocy
dydaktycznych
- w razie udowodnionej winy ucznia za zniszczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych i mebli szkolnych
odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice
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V. Odpoczynek
1.

Uczniowie maja prawo;
odpoczynku podczas przerwy,
dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w
które są odpracowywane inne dni robocze.

2.

Uczniowie maja obowiązek:
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem innym
kolegom, nie wychodzić poza teren szkoły.

VI. Prace domowe
1.

Uczniowie mają prawo do:
uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.

2.

Uczniowie mają obowiązek:
starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

VII. Zeszyt przedmiotowy
1.
-

Uczniowie maja prawo do;
ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.

2. Uczniowie mają obowiązek ;
- starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.
FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE
I. Procedury lekcyjne
1. Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lekcja rozpoczyna się dzwonkiem, a kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
na rozpoczęcie lekcji uczniowie oczekują spokojnie w zwartej grupie przed drzwiami klasy,
nauczyciel otwiera salę – uczniowie wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania i przepychania.
Najpierw do klasy wchodzą dziewczęta a następnie chłopcy,
ostatni wchodzi dyżurny. Pilnuje i sprawdza porządek na korytarzu, w miarę potrzeby sprząta
papierki itp.
wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie,
nauczyciel sprawdza obecność - uczniowie przygotowują się do lekcji,
uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się
dopiero pod koniec lekcji,
uczeń odpowiada "z ławki" siedząc lub stojąc, wezwany - podchodzi do tablicy, mapy itp.
nie żuje gumy i nie je na lekcji,
nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców itp. nie będących pomocami do lekcji– jedyna rzecz
dopuszczalna to maskotka na szczęście, w trakcie sprawdzianów, zadań klasowych, itp.
nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej przez ucznia,
w czasie lekcji uczniowie nie dokonują zakupów w sklepiku,
w czasie lekcji uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych(telefon musi być wyłączony)
jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie n-la,
klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie a
kontrolują dyżurni.
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II. Zastępstwa
-

w czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub inne zajęcia
edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub dyrektora.

III. Pracownie przedmiotowe
-

zasady zachowania w pracowniach, bibliotece i świetlicy określają odrębne regulaminy.

PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE
I. Nieobecności

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach
szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się jako zwolnienie z zajęć.
nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców,
rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia na kartkach z wyraźną datą nieobecności dziecka oraz
własnym podpisem.
rodzic może usprawiedliwić ucznia słownie: osobiście lub telefonicznie. Usprawiedliwienie telefoniczne
musi potwierdzić na najbliższej wywiadówce.
usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu
nieobecności.
pojedyncze nieobecności na lekcjach środkowych np. tylko na 3 i 4 lekcji w danym dniu, nie mogą
być przez rodziców usprawiedliwiane, chyba że uczeń na ten czas został osobiście przez rodzica
odebrany ze szkoły usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej
następnym dniu.
ucznia mogą zwolnić: dyrektor szkoły lub osobiście rodzice
zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu "do domu",
w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach.
godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania.
uczeń zobowiązany jest przedstawić pani szatniarce pisemną informację o zwolnieniu (zwolnienie z
lekcji parafowane przez wychowawcę, lub nauczyciela zwalniającego),
wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o każdym przypadku wagarów
ucznia.

II. Strój szkolny
STRÓJ CODZIENNY:
Codzienny strój uczniowski powinien być schludny, czysty i skromny, dostosowany do miejsca pobytu.
Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu. Paznokcie powinny być krótkie i czyste.
Ubrania powinny być w stonowanych kolorach. Jeżeli na koszulkach(bluzach, sweterkach) znajduje się
nadruk, to nie może on przedstawiać treści obraźliwych np. wulgaryzmów w obcym języku, obraźliwych
gestów czy symboli propagujących narkotyki, alkohol, przemoc.
NIEDOZWOLONE JEST NOSZENIE:
bluzek i sukienek nieskromnych (na ramiączkach, na jednym ramiączku lub bez, z tzw. gołymi
plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych, odsłaniających brzuch)
krótkich spódniczek lub sukienek ( sięgających powyżej ok. 5 cm nad kolano )
krótkich spodenek(sięgających powyżej ok. 5 cm nad kolano) wyjątkiem jest sala gimnastyczną
lub boisko w czasie wychowania fizycznego
farbowanych włosów i ekstrawaganckich fryzur ( np. typu dredy, irokez, wycinane wzory
makijażu
malowanych paznokci kolorowym lakierem i tipsów
tatuaży
noszenie kolczyków, przez dziewczęta , w innych miejscach niż uszy (kolczyki powinny być
drobne, jedna para w uszach).
noszenie kolczyków, pierścionków przez chłopców
- chodzenia na terenie szkoły z głową zakrytą przez czapki, chusty, kaptury itp.
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W szkole wszystkich uczniów obowiązuje noszenie obuwia szkolnego tzw. Halówek
lub butów z jasną, nierysującą podeszwą.
Na lekcjach wychowania fizycznego , konkursach sportowych obowiązuje strój
odrębny zgodnie z ustaleniem nauczyciela. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się
noszenia biżuterii, pierścionków, łańcuszków itp. ( również ukrytych pod odzieżą).
Inny strój jest dopuszczalny tylko w sytuacjach specjalnych za zgodą dyrekcji szkoły.
STRÓJ GALOWY
Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój galowy:
Dziewczęta: biała bluzka, czarna, granatowa lub grafitowa spódnica albo spodnie ( ale
nie typu jeans ), żakiet, cieliste lub czarne rajstopy, obuwie szkolne lub według ustaleń
organizatorów uroczystości / dyrekcji
Chłopcy: biała koszula, czarne, grafitowe bądź granatowe spodnie ewentualnie
garnitur w tych samych kolorach, ciemne skarpety, krawat, obuwie szkolne lub według
ustaleń organizatorów uroczystości / dyrekcji.
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III. Kultura osobista
- uczeń z szacunkiem odnosi się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych i
religijnych.
- godnie uczestniczy w ceremoniach szkolnych (rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego,
- ślubowaniu klas pierwszych i absolwentów szkoły, apelach okolicznościowych),
- otacza szczególną troską uczniów klas młodszych,
- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycję szkoły,
- uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,
- w stołówce uczeń zachowuje się kulturalnie i nie hałasuje,
- na terenie szkoły nie można nosić nakryć głowy,
- uczeń nie używa wulgaryzmów,
- uczeń nie wszczyna bójek,
- uczeń nie zaśmieca korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły,
- uczeń nie biega po korytarzach i klatkach schodowych,
- uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

DZIENNIK I OCENY
I. Dziennik
dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,
uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić.

-

II. Nieprzygotowania
-

uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn – 1 raz w semestrze,
gdy liczba lekcji według siatki wynosi 1-2 lekcje tygodniowo, a dwa razy gdy jest tych godzin jest
więcej. Zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji,
uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

III. Oceny
-

uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu\
ocenie podlegają wiadomości i umiejętności,
ma też prawo znać wszystkie swoje oceny,
o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić,
na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowana ocenę z
przedmiotu,
w przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej wychowawcy są zobowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacją,
szczegółowe zasady klasyfikowania semestralnego i końcoworocznego zawarte są w WSO.

IV. Sprawdziany
-

-

-

nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej 15-to minutowego
sprawdzianu z 3 ostatnich tematów,
nie ma ograniczeń co do ilości tych sprawdzianów,
oceny z nich traktowane są na równi z oceną z odpowiedzi ustnej,
nauczyciel zapowiada klasówkę (sprawdzian, test) co najmniej na tydzień przed terminem
określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,
w ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w ciągu tygodnia nie może być ich
więcej niż trzy,
termin sprawdzenia i oddania prac:
- prace
klasowe i kartkówki - 2 tygodnie
zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System
Oceniania.
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NAGRODY I KARY
I. Wyróżnienia i nagrody
1.

2.

-

3.
4.

-

Uczeń może otrzymać nagrodę za:
wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu,
reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.
100% frekwencję,
aktywny udział w życiu szkoły i środowiska,
pracę społeczną,
wzorową postawę,
wybitne osiągnięcia,
inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.
Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum
klasy,
pochwałę wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
pochwałę dyrektora na forum szkoły,
dyplom,
list gratulacyjny skierowany do rodziców lub opiekunów,
nagrodę rzeczową,.
Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
Nagrody rzeczowe finansowane są przez Radę Rodziców.

II. Wyróżnienia dla rodziców
-

list gratulacyjny
podziękowanie wychowawcy za pracę na rzecz klasy
podziękowanie dyrektora szkoły za pracę na rzecz szkoły

Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień i nagród określa osobny
dokument wypracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
II. Kary
Przez złe zachowanie rozumiemy nie stosowanie się do niniejszego regulaminu. Za szkody
wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć.
Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz naruszanie porządku
publicznego uczeń może zostać ukarany:
upomnieniem wychowawcy,
naganą wychowawcy,
upomnieniem pisemnym przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag lub w zeszycie
uwag,
upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności wychowawcy,
pozbawieniem prawa w organizowanych przez klasę lub szkołę imprezach
rozrywkowych,
wycieczkach, itp. Kary te wymierzone są na czas określony przez wychowawcę,
upomnieniem lub naganą dyrektora wobec rodziców i wychowawcy z ostrzeżeniem o
przedstawieniu problemu na radzie pedagogicznej,
przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej skierowany do dyrektora szkoły,
- wystąpieniem dyrektora szkoły z wnioskiem do Kuratora Oświaty, o przeniesienie do innej szkoły.
Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły na wniosek dyrektora za zgodą
kuratora oświaty za szczególnie rażące naruszenia obowiązków szkolnych.. Zastosowanie kary jeżeli:
• uprawniony organ udowodnił popełnienie przestępstwa,
• stwierdzi się rażące naruszenie przez ucznia Statutu Szkolnego,
• uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach
organizowanych przez szkołę,
• liczba nieobecności nieusprawiedliwionych mierzonych w cyklu miesięcznym przekracza 50%,
• sprawia on poważne problemy wychowawcze, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.
skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku ucznia, który ukończył 18-ty rok życia i nie
realizuje obowiązku szkolnego.
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Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchylenia. Kary nie
stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

mogą być

Można odstąpić od zastosowania kary za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym
przez nauczyciela, organ SU albo Radę Rodziców.
Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy można odwołać się do dyrektora szkoły, a od kary
wymierzonej przez dyrektora lub Samorząd Uczniowski do Rady Pedagogicznej;
-

odwołanie może kwestionować winę jak i wysokość kary,
odwołanie mają prawo wnieść: ukarany uczeń, jego rodzice, pokrzywdzeni przez ukaranego,
wychowawca, lub Samorząd Uczniowski,
odwołanie można wnosić w terminie trzech dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze,
uprawniony organ może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia,
jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku
zastosowania procedury odwoławczej wymierzać kary bardziej dotkliwej.
Uprawniony organ rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jego
rozstrzygnięcie jest ostateczne.
Kara lub jej część może być zmieniona na czas próbny.
Zawieszenie wykonywania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych
obowiązków.
O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje dyrektor szkoły.
O zastosowanej wobec ucznia karze szkoła informuje rodziców.
INNE WAŻNE USTALENIA
I. Ogólne zasady
-

w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć
lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia,
podczas przerw międzylekcyjnych, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na
boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego,
w dni zimne i deszczowe uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły,
uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć o ile znajdują
się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,
uczniowie oczekujący na autobus szkolny przebywają na zajęciach świetlicowych lub terenie szkoły
pod opieką nauczyciela,
uczniowie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego,
obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków szkodliwych dla zdrowia przez uczniów,
obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie lekcji,
nauczyciel ma prawo skonfiskowania telefonu komórkowego uczniowi, który używał go podczas
lekcji.
skonfiskowany telefon zostaje zwrócony rodzicowi ucznia,
szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste uczniów (w tym telefony
komórkowe) oraz za okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią.
wejście na płytę hali sportowej tylko w obuwiu sportowym,
w korytarzu zaplecza sportowego hali sportowej mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas
realizujących lekcje w-f.
uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie na zajęciach
świetlicowych lub bibliotece.
za zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę
dyscyplinarną, a jego rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialność materialną.
rodzice kontaktujący się z nauczycielami w wyznaczonym terminie nie mogą przeszkadzać w
prowadzeniu lekcji.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane w oparciu o Ustawa z dnia
23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z 1964r.) oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 109 poz. 925 z 2005r.).
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i
Radę Rodziców.
2. Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
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Aneks do Regulaminu Szkoły
(wspólna decyzja rodziców i nauczycieli na spotkaniu w dniu 15.12.2016 r. w związku z licznymi
problemami – nadmierne korzystanie z komórek przez uczniów)
W części INNE WAŻNE USTALENIA
I. Ogólne zasady
- obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie lekcji,
- nauczyciel ma prawo skonfiskowania telefonu komórkowego uczniowi, który używał go podczas
lekcji.
- skonfiskowany telefon zostaje zwrócony rodzicowi ucznia,
Powyższe punkty otrzymują brzmienie:
I. Ogólne zasady
- obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
- nauczyciel ma prawo skonfiskowania telefonu komórkowego uczniowi, który używał go na
terenie szkoły
- skonfiskowany telefon zostaje zwrócony tylko rodzicowi ucznia,

Aneks wchodzi w życie z dniem 16.12.2016 r.

