REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY

1. Wygląd ucznia musi być zgodny z przyjętym wizerunkiem:
• wygląd zewnętrzny ucznia jest dostosowany do wieku,
• bez makijażu,
• paznokcie maja naturalny kolor, są czyste i przycięte krótko,
• włosy maja kolor naturalny i są estetycznie uczesane,
• chłopcy nie noszą kolczyków, dopuszcza się nieduże kolczyki w uszach
dziewcząt,
• uczeń nie nosi ozdób, które mogą stanowić zagrożenie,
• bluzki dziewcząt nie mają zbyt dużych dekoltów, o długości nie odsłaniającej
ciała,
• w szkole obowiązuje obuwie zmienne na jasnych spodach,
• podczas uroczystości szkolnych wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy
(biała koszula lub bluzka, ciemne spodnie lub spódnica),
• w szkole zabrania się używania telefonów komórkowych (telefon powinien być
wyłączony),
• zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (noży,
zapalniczek i innych).
2. Uczeń prezentuje swoja postawą kulturę osobistą nie budzącą zastrzeżeń:
• jest kulturalny,
• nie uczestniczy w bójkach ani ich nie wywołuje,
• nie jest wulgarny,
• jest odpowiedzialny,
• nie wagaruje,
• szanuje cudzą własność,
• odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów,
koleżanek,
• jest prawdomówny,
• nie zagraża zdrowiu i życiu innych.
3. Uczeń wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych:
• bierze aktywny udział w życiu szkoły,
• jest koleżeński i uczynny,
• jest punktualny i zdyscyplinowany,
• pracuje na miarę swoich możliwości
• jest ambitny i pracowity.
4. Uczeń nie może spożywać posiłków w czasie lekcji.
5. Lekcję kończy dzwonek na przerwę, decyzję o zakończeniu lekcji podejmuje
nauczyciel. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną za zgodą nauczyciela.
6. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach, na których maja następną lekcję,
ewentualnie na placu szkolnym pod opieka nauczyciela dyżurującego lub opiekuna
świetlicy szkolnej.
7. Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji, zajęć świetlicowych,
zajęć dodatkowych, imprez szkolnych a także przerw międzylekcyjnych.

8. W czasie pobytu w szkole uczeń dba o swoją własność (nie pozostawia plecaka i
innych rzeczy bez opieki), dba o mienie szkoły. Nieumyślne szkody zgłasza
natychmiast nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy. Za zniszczone mienie
rodzic ucznia ponosi odpowiedzialność finansową.
9. Uczeń bezwzględnie podporządkowuje się uwagom nauczycieli.
10. Uczeń nie ma prawa krzywdzić innych. Nie może zastraszać, grozić, wymuszać i
krzywdzić w żaden inny sposób. Pokrzywdzony ma prawo i obowiązek zgłosić
zdarzenie do wychowawcy, nauczyciela dyżurującego, pedagoga lub dyrektora szkoły.
11. Zabrania się biegania po korytarzach, gwizdania, używania wulgarnych słów,
przezywania, wychylania przez okna, nawoływania czy wyrzucania czegoś przez nie.
12. Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają szkołę. Osoby dojeżdżające wracają
do domów wyznaczonym autobusem. Na odjazd autobusu czekają w świetlicy
szkolnej lub za zgoda opiekuna świetlicy w bibliotece lub Multimedialnym Centrum
Informacyjnym.
13. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie,
podstaw przedsiębiorczości przebywają w miejscu wyznaczonym przez dyrektora.
14. Ubrania wierzchnie i obuwie uczniowie zostawiają w szatni. W szkole uczeń nie może
być w ubraniu wierzchnim, czapce lub kapturze.
15. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu,
używania innych środków odurzających.
W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad w stosunku do ucznia stosowany
będzie system kar obowiązujący w szkole.

