1.

§ 47.
Uczniów obowiązują zasady zachowania zawarte w „Regulaminie porządkowym”
o następującym brzmieniu:
1) wszyscy uczniowie zobowiązani są podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom
dyrektora szkoły;
2) uczniowie muszą przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych, sal
gimnastycznych, świetlicy, biblioteki szkolnej;
3) w szkole obowiązuje kategoryczny zakaz biegania na korytarzach i zabaw
zagrażających bezpieczeństwu uczniów (na korytarzach szkolnych nie używa się
skakanek, linek, piłek z wyjątkiem przerw na II piętrze G-H organizowanych
i nadzorowanych przez nauczyciela);
4) na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków i środków odurzających, dopalaczy, substancji
psychoaktywnych;
5) uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów niezwiązanych z zajęciami
lekcyjnymi, a w szczególności przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających
bezpieczeństwu i życiu innych osób, w tym hulajnog, łyżworolek, deskorolek, itp.;
6) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty, w tym
telefony komórkowe, aparaty cyfrowe, nośniki pamięci, odtwarzacze muzyki, itp.
wnoszone na teren szkoły;
7) na terenie szkoły zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych
urządzeń mobilnych (smartfony, iPady, tablety, smartwatche, iPhony, itp.)
z wyjątkiem wykorzystywania ich, jako pomoc dydaktyczna podczas lekcji, co
zostaje zakomunikowane przez nauczyciela. Przed wejściem do szkoły uczniowie
bezwzględnie wyłączają telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne
(odtwarzające i rejestrujące) i chowają je do plecaków. W razie złamania zakazu
przez ucznia nauczyciel konfiskuje urządzenie, które rodzice osobiście odbierają
z sekretariatu szkoły. Nikogo bez jego zgody uczniowie nie mogą nagrywać ani
fotografować, z wyjątkiem oficjalnych uroczystości szkolnych i klasowych;
8) uczniowie zobowiązani są do dbania o mienie szkolne i prywatne, a za wszelkie
zniszczenia przez ucznia mienia szkoły lub czyjegokolwiek mienia prywatnego
odpowiadają materialnie jego rodzice;
9) uczniowie są zobowiązani do dbałości o sale lekcyjne i ich wyposażenie.
Po zakończonych zajęciach pozostawiają w salach porządek. W salach obowiązuje
zakaz wejścia na dywan lub wykładzinę z jedzeniem i piciem;
10) po przyjściu do szkoły uczniowie mają obowiązek w wyznaczonej szatni zdejmować
odzież
wierzchnią,
zmieniać
obuwie
na
sportowe
i
bezpieczne
i umieszczać je w worku na wieszaku. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do
systematycznej kontroli porządku w szatni (zakończenie zmiany obuwia zarządza
dyrektor szkoły). Rowery pozostawiają w wyznaczonych miejscach;
11) dyżurni szatniowi otwierają i zamykają szatnie według planu zajęć. Uczniowie,
uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne korzystają z szatni i wpisują się do zeszytu na
portierni;
12) uczniom nie wolno przebywać w szatni w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz na
przerwach międzylekcyjnych. Uczniowie oddziałów sportowych przed i po zajęciach
wychowania fizycznego schodzą do swoich szatni w celu zabrania lub pozostawienia
torby sportowej;
13) w przypadku zaginięcia odzieży lub obuwia należy fakt ten zgłosić pani woźnej oraz
wychowawcy;
14) uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych;

15) w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają w wyznaczonych
miejscach budynku szkolnego oraz jego otoczenia i podporządkowują się
poleceniom nauczycieli dyżurujących;
16) uczeń powinien zgłosić nauczycielowi dyżurującemu wszelkie uwagi (informacje)
o naruszeniu regulaminu, sytuacje zagrażające bezpieczeństwu;
17) duże przerwy, po trzeciej i piątej lekcji, przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych, uczniowie spędzają na boisku szkolnym, a wychodzeniem
na boisko klas I – III reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia;
18) uczniowie klas I – III w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają na piętrze,
na którym odbywają zajęcia lekcyjne i bez wyraźnej potrzeby nie opuszczają go;
19) uczniowie oczekują na lekcje wychowania fizycznego przy wejściach do segmentu
sportowego;
20) po pierwszym dzwonku klasa ustawia się pod salą lekcyjną;
21) uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii w trakcie trwania tych zajęć przebywają
w świetlicy szkolnej lub bibliotece. W przypadku, gdy lekcja religii jest w planie na
pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być zwolniony do domu, ale tylko na
podstawie pisemnej prośby rodziców złożonej w sekretariacie;
22) w czasie zajęć lekcyjnych uczniom nie wolno opuszczać sal lekcyjnych. Wyjście jest
możliwe tylko za zgodą nauczyciela w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Wyjścia ucznia do pani pielęgniarki, o ile nie można tego odłożyć na czas przerwy,
odbywają się zawsze w towarzystwie innego ucznia (innych uczniów);
23) uczniowie przychodzą do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć
i opuszczają ją po ich zakończeniu;
24) uczniowie, rozpoczynający zajęcia o godzinie 7:10 są wpuszczani do szkoły
wejściem głównym dopiero wtedy, gdy przyjdzie nauczyciel i pozostają pod jego
opieką;
25) uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8:00 wchodzą do szkoły wejściem
głównym (są wpuszczani od godz. 7:45), z wyjątkiem klas VII i oddziałów
gimnazjalnych, których uczniowie w godz. 7:30 – 15:30 wchodzą wejściem A;
26) uczniowie klas I – VI rozpoczynający zajęcia w innych godzinach niż 8:00 wchodzą
wejściem głównym i przechodzą na łącznik, o ile zostało 5 minut do dzwonka na
przerwę, a są wpuszczani do szatni równo z dzwonkiem na przerwę. W przypadku
wcześniejszego przybycia na późniejsze lekcje uczeń udaje się do świetlicy, do której
musi być zapisany;
27) uczniowie całkowicie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora
szkoły przebywają razem z oddziałem w salach gimnastycznych, z wyjątkiem
przypadków, gdy lekcja wychowania fizycznego jest w planie na pierwszej lub
ostatniej godzinie, wtedy mogą być zwolnieni do domu, ale tylko na podstawie
pisemnej prośby rodziców przekazanej w sekretariacie szkoły (w dzienniku
odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną);
28) zmiany planu lekcji wywieszane są w specjalnych gablotach i są dostępne
w dzienniku elektronicznym. Klasom I – III zmiany planu podaje do dzienniczków
wychowawca lub nauczyciel go zastępujący;
29) uczniowie dowożeni przez autobus szkolny przed lekcjami udają się bezpośrednio
z autobusu do szatni, a następnie na lekcje lub do świetlicy. Po zakończeniu zajęć
oczekują na przyjazd autobusu (lub rodziców) w świetlicy. Tuż przed odjazdem
autobusu udają się pod opieką nauczyciela na przystanek autobusowy. Na pisemny
wniosek rodzica (na specjalnym druku) złożony w sekretariacie uczeń starszych klas
(od klasy VII) może uzyskać zgodę na samodzielny powrót do domu;

30) w dyskotekach szkolnych może uczestniczyć tylko młodzież naszej szkoły.
Obowiązkiem uczestników dyskoteki jest zmiana obuwia. Za organizację i porządek
odpowiada samorząd uczniowski i nauczyciele pełniący dyżur;
31) uczniowie nie mogą wprowadzać na teren szkoły osób spoza szkoły;
32) w sytuacji drastycznego naruszenia regulaminu porządkowego przez ucznia
do szkoły w trybie natychmiastowym są wzywani jego rodzice;
33) ucznia obowiązuje strój szkolny; zabronione są elementy stroju zagrażające zdrowiu,
naruszające normy obyczajowe i społeczne; na uroczystościach szkolnych
obowiązuje strój galowy;
34) uczeń może być zwolniony z lekcji do domu tylko na pisemną prośbę rodzica
zawierającą istotną przyczynę zwolnienia, wpisaną do dzienniczka, która jest
pokazana nauczycielowi, z którego lekcji uczeń jest zwalniany (lub wychowawcy),
a dzienniczek pozostaje do następnego dnia u nauczyciela, wychowawcy lub
w sekretariacie. Nauczyciel odnotowuje zwolnienie w dzienniku elektronicznym,
wpisując nieobecność usprawiedliwioną. W wyjątkowych przypadkach rodzic może
zwolnić ucznia osobiście, przychodząc po niego;
35) uczeń chory lub wykazujący objawy złego samopoczucia uniemożliwiające mu
efektywny udział w zajęciach szkolnych musi zostać bezzwłocznie odebrany przez
rodziców lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę; nie może zostać zwolniony
na podstawie telefonu ani w żaden inny sposób, a do czasu ich przybycia pozostaje
pod opieką pielęgniarki lub pracownika szkoły;
36) wszelkie wątpliwe lub wyjątkowe sytuacje rozstrzyga nauczyciel, a w razie potrzeby
kontaktuje się z dyrektorem lub wicedyrektorami.

