Załącznik nr 1 do statutu.

REGULAMIN SZKOŁY
Wychowanie w szkole wymaga współdziałania szkoły i domu. Spójne i jednolite rozumienie zadań
wychowawczych przez wszystkich nauczycieli pozwoli uniknąć nieporozumień.
Regulamin szkoły określa zbiór przepisów postępowania i zachowania się społeczności szkolnej w określonych
okolicznościach. Aby ułatwić życie uczniom i nauczycielom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym, opisujemy
reguły, sytuacje i wymagania związane z pobytem w szkole. Jego intencją jest dbałość o interesy większości
uczniów. Przestrzeganie szkolnych przepisów pozwoli uniknąć konfliktów i w przyjaznej atmosferze prowadzić
proces wychowawczy.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny i rodzic)
bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:
a. poszanowania swej godności osobistej,
b. poszanowania swego dobrego imienia,
c. poszanowania swej własności i zdrowia.
§ 2.
Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
c. dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania
i osiągnięć.
§ 3.
Każdy członek społeczności odpowiada (proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji) za
szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.
§ 4.
Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości)
lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka,
a ewentualna wina musi być udowodniona.
Rozdział II
Prawa i obowiązki ucznia
§ 5.
Prawa i obowiązki ucznia:
1. Uczniowie mają prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu
w szkole,
b. poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły,
c. rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
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d. rozwijania zdolności i zainteresowań,
e. udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych prowadzonych na zasadach
powszechnej dostępności,
f. korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie konsultacji przedmiotowych.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a. przestrzegania prawa szkolnego,
b. chronienia własnego życia i zdrowia,
c. przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
d. stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
e. dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
§ 6.
Samorząd uczniowski:
1. Uczniowie mają prawo do:
a. uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
b. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
c. pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie
w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a. traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
b. respektowania uchwał samorządu.
§ 7.
Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
1. Uczniowie mają prawo do:
a. znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
c. udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
d. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
b. aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
c. uzupełniania braków wynikających z absencji,
d. pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
e. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
f. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
§ 8.
Uczniowie a odpoczynek.
1. Uczniowie mają prawo do:
a. odpoczynku podczas przerwy,
b. dwóch dni wolnych w tygodniu (sobota i niedziela) od zajęć lekcyjnych, z wyłączeniem
tych sobót, w których są odpracowywane inne dni robocze.
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2. Uczniowie mają obowiązek:
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
c. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
§ 9.
Zadania domowe i zeszyty przedmiotowe.
1. Uczniowie mają prawo do:
a. uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
b. ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać pracę domową,
c. ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
b. kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane,
c. starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.
§ 10.
Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określa szkolny system oceniania,
załącznik nr 2 do statutu szkoły.
Rozdział III
Reguły współżycia w szkole
§ 11.
Zasady obowiązujące na lekcjach.
1. Wejście do klasy:
a. uczniowie ustawiają się parami przed klasą,
b. nauczyciel otwiera klasę,
c. do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,
d. wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie,
e. uczniowie przygotowują się do lekcji,
f. nauczyciel, w tym czasie, sprawdza listę obecności,
g. uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zakończeniu czynności organizacyjnych,
siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lub po zakończeniu lekcji.
2. Zachowanie na lekcji:
a. uczeń odpowiada z ławki, chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy,
b. nie je się, nie pije i nie żuje gumy na lekcji,
c. nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. przedmiotów, które nie są pomocami do
danej lekcji,
d. posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas pobytu w szkole (przepis
dotyczy również innych zajęć i uroczystości szkolnych oraz wyjść na koncerty czy do
teatru – nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon i przekazać go do depozytu
dyrektorowi, który oddaje telefon tylko do rąk własnych rodzicom ucznia),
e. jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji:
a. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela – padają słowa „dziękuję, można
wychodzić”,
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b. klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek (stoliki uczniowskie i krzesełka
ustawione równo, zebrane papierki, porządek wokół kosza i czysta tablica) – odpowiadają
za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
§ 12.
Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
1. W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie,
lub lekcję z własnego przedmiotu, dopuszczalne są inne zajęcia edukacyjne,
2. Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane, co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, uczniowie
obowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji.
§ 13.
Pracownie przedmiotowe.
1. Szczególne zasady zachowania w pracowniach: biologicznej, informatycznej, fizycznochemicznej oraz w sali gimnastycznej, określają odrębne regulaminy.
2. Do żadnej z sal lekcyjnych uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela.
§ 14.
Zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszytach do
korespondencji (opieczętowanych przez szkołę), w których znajdują się wzory podpisów
rodziców (prawnych opiekunów), z danymi ucznia (imię i nazwisko, telefon domowy lub inny
telefon kontaktowy do rodziców do domu i do pracy).
2. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po
ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
3. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.
Liczba spóźnień usprawiedliwionych przez rodziców nie może być większa niż pięć
w semestrze.
4. Na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna), ucznia może zwolnić z zajęć
szkolnych wychowawca lub nauczyciel, który ma aktualnie lekcje z klasą ucznia i musi ten fakt
odnotować w dzienniku lekcyjnym.
5. Jeżeli uczeń zachoruje w czasie zajęć szkolnych, to zawiadamia się rodziców o tym zdarzeniu.
Chorego ucznia odbiera ze szkoły rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica.
6. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać
wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie
z ćwiczeń z obecnością na sali.
7. Uczniowie, którzy na podstawie decyzji dyrektora są zwolnieni z wychowania fizycznego,
mają obowiązek przebywania pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, chyba, że
rodzice zostawią u nauczyciela pisemne zwolnienie stałe dotyczące pierwszej i ostatniej
jednostki lekcyjnej.
8. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, a zajęcia te nie wypadają na pierwszej lub
ostatniej jednostce lekcyjnej, są zobowiązani do przebywania w tym czasie w czytelni.
9. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
§ 15.
Szkolny savoir-vivre.
1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, stojąc w tym czasie nie trzyma rąk w kieszeni,
w szkole nie można nosić nakryć głowy.
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2. W czasie przerwy uczniowie robią przejście dla nauczycieli, pracowników szkoły i innych
osób dorosłych poruszających się po szkole.
3. Nie używa się wulgaryzmów i nie bije się z kolegami.
4. Nie przykleja się gumy do sprzętów i podłóg (wyrzucając gumę do kosza należy zawinąć ją
w papierek).
5. Nie pluje się w szkole i na ulicy.
6. Nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej.
§ 16.
Szkolny wygląd i ubiór ucznia.
1. W szkole jest dozwolony tylko dyskretny makijaż.
2. W szkole nie są dozwolone ekstrawaganckie fryzury.
3. Dozwolona jest, na własną odpowiedzialność, bardzo skromna biżuteria.
4. Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe na
jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki), które jest obowiązkowo zawiązywane na
sznurówki jednakowego dla wszystkich uczniów koloru ustalonego przez szkołę.
5. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie
(jest dopuszczalne tylko podczas uroczystości szkolnych).
6. Ucznia obowiązuje schludny i estetyczny strój codzienny.
7. Kolory dopuszczone do noszenia w szkole głównie: biały i odcienie białego; czarny i odcienie
czarnego; granatowy i odcienie granatowego; brązowy i odcienie brązowego oraz zielony
i jego odcienie.
Uwaga: nie są dopuszczalne kolory jaskrawe i krzykliwe.
9. Uczennice mają mieć zasłonięte ramiona, dekolt, brzuch i plecy tak, aby nie było widać
bielizny.
10. Długość spódnicy czy spodni ma być tak dobrana, aby nie obnażała pośladków.
11. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązują białe koszulki bawełniane i spodenki
sportowe lub legginsy lub dresy w kolorze granatowym lub czarnym oraz obuwie sportowe.
12. Na obowiązkowych zajęciach na pływalni obowiązują kostiumy kąpielowe dla dziewcząt
(najlepiej jednoczęściowe), kąpielówki dla chłopców oraz klapki, czepek, ręcznik i mydło.
13. Szkoła (tj. nauczyciele, w tym nauczyciele wychowania fizycznego) nie odpowiada za
zagubione przez uczniów cenne przedmioty i rzeczy, np. biżuterię, telefony komórkowe –
uczniowie przynoszą je do szkoły na własną odpowiedzialność.
14. Zabrania się noszenia ubiorów lub elementów ubioru określających przynależność do
jakiejkolwiek grupy subkulturowej oraz ubiorów zbyt ekstrawaganckich.
15. W czasie uroczystości szkolnych lub w czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości,
podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje szkolny strój galowy:
a. dla uczennicy: biała bluzka i czarna (granatowa) spódnica oraz buty wizytowe,
b. dla ucznia: biała koszula z długim (lub krótkim) rękawem, krawat, garnitur czarny
(granatowy) lub sweter czarny (granatowy).
Dopuszcza się zamiennie bluzę czarną (granatowa), ale bez kaptura, bez napisów
(obrazków) i spodnie czarne lub granatowe oraz buty wizytowe.
§ 17.
Dzienniki lekcyjne:
1. Dziennik lekcyjny jest dokumentem, za który odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Uczniom nie wolno nosić dziennika ani przeglądać znajdujących się w nim wpisów.
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3. Rodzice nie mają prawa samodzielnie przeglądać dzienników lekcyjnych i dokonywać w nich
jakichkolwiek wpisów, na wyraźną prośbę wychowawcy lub nauczyciela rodzice podpisują
listę obecności.
§ 18.
Zasady zgłaszania nieprzygotowania.
1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn tylko jeden raz
razy w semestrze. Brak zeszytu jest równoznaczny z brakiem zadania domowego.
2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji.
3. Zgłoszenie nieprzygotowania w trybie pkt. 1, zwalnia z odpowiedzi i kartkówki chyba, że
uczeń decyduje się ją napisać.
4. Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, jeśli jest posiadaczem tzw. „szczęśliwego
numerka”.
5. „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski,
oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.
6. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianej klasówki (sprawdzianu) oraz
obowiązku odrobienia zadania domowego.
7. Uczeń, który wagaruje lub nie przestrzega prawa szkolnego, jest pozbawiony prawa do
„szczęśliwego numerka”.
§ 19.
Oceny – uczeń ma prawo:
1. znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
2. znać wszystkie swoje oceny, o ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do
dziennika i nie ma prawa go nosić.
3. znać, na cztery tygodnie (miesiąc) przed klasyfikacją śródroczną lub końcową, propozycje
oceny z przedmiotu. Nauczyciel jest zobowiązany przeczytać proponowane uczniom oceny
podczas lekcji.
4. znać ostatecznie ustaloną ocenę, którą nauczyciel podaje uczniom nie później niż trzy dni
przed radą klasyfikacyjną. Uczeń zobowiązany jest podaną przez nauczyciela ocenę przekazać
rodzicom.
§ 20.
Prace pisemne ucznia i sprawdziany.
1. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli krótkiego sprawdzianu
z nie więcej niż trzech ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń, co do liczby kartkówek. Oceny
z nich mają wagę oceny ustnej.
2. Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej tydzień przed terminem, określając dokładny
zakres materiału oraz wpisuje tę informację ołówkiem do dziennika.
3. W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej
niż trzy sprawdziany.
4. Jeżeli uczniowie przełożą sprawdzian, to jego napisanie w innym terminie nie ma wpływu na
liczbę sprawdzianów w tygodniu.
5. Jeżeli swoimi nieobecnościami uczniowie uniemożliwiają przeprowadzenie sprawdzianu
w zapowiedzianym terminie, to nauczyciel może taki sprawdzian przeprowadzić bez
zapowiedzenia, po wcześniejszym poinformowaniu o takim fakcie dyrektora szkoły.
6. Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel oddaje w ciągu 5 dni roboczych, a sprawdziany
w ciągu 10 dni roboczych.
Oceny z prac oddanych później mogą być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie
ucznia lub jego opiekunów.
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7. Niesamodzielność pracy na sprawdzianie (kartkówce) jest traktowana jak oszustwo (kolegów,
nauczycieli i rodziców), a skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.
Jeżeli uczeń oszukuje wielokrotnie, to zostanie mu obniżona ocena z zachowania.
8. W razie nieobecności nauczyciela sprawdzian przeprowadza w jego zastępstwie inny
nauczyciel lub termin sprawdzianu jest przekładany na pierwszy tydzień po powrocie
nauczyciela.
9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go na najbliższej (kolejnej) lekcji
lub po wyrażeniu zgody przez nauczyciela podczas konsultacji. Tego dopilnowuje nauczyciel.
10. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny
(po tym terminie poprawienie oceny nie będzie możliwe).
Rozdział IV
Pomoc materialna, nagrody i kary
§ 21.
Uczeń za swoje osiągnięcia dydaktyczne, sukcesy sportowe i pracę społeczną otrzymuje nagrody:
1. Pochwały na forum klasy za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę.
2. Pochwały na forum szkoły za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę.
3. List pochwalny skierowany do rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową pracę
społeczną na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.
4. List polecający skierowany do dyrekcji szkoły ponadgimnazjalnej za bardzo dobre wyniki
w nauce i pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.
5. Uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe
zachowanie i pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.
6. Uczeń otrzymuje stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce jeżeli na koniec semestru
uzyska średnią ocen 5,2 i zachowanie wzorowe.
7. Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za
wybitne osiągnięcia uczniów.
§ 22.
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego - art. 90b Ustawy.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

1.
2.

3.

4.

§ 23.
Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
i motywacyjnym.
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§ 24.
Uczeń łamiący niniejszy regulamin jest karany.
1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.
2. Jeśli to możliwe, uczeń sam musi usunąć wyrządzoną szkodę.
3. Kary przewidziane dla uczniów łamiących regulamin:
a. Za sporadyczne i jednorazowe naruszenie postanowień regulaminu uczeń otrzymuje
upomnienie od nauczyciela.
b. Za częste naruszanie postanowień regulaminu (upomnienie nie skutkowało poprawą)
uczeń otrzymuje upomnienie pisemne, uwagę — zapis w dzienniku lekcyjnym musi być
odpowiednio sformułowany (np. przeszkadzanie w zajęciach poprzez rozmowy,
spóźnienia, brak obuwia zamiennego, pomocy dydaktycznych, itd.).
c. Za dalsze złe zachowanie uczniowi zostaną ograniczone prawa do „szczęśliwego
numerka” lub/i wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych — zapis w dzienniku
lekcyjnym, za naruszanie norm współżycia społecznego, demoralizację, wagary.
d. Za zachowania wulgarne, agresywne, zagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu uczeń
otrzymuje naganę dyrektora szkoły, w obecności wychowawcy (wychowawca odnotowuje
naganę w dzienniku lekcyjnym i informuje rodziców ucznia o tym fakcie).
Nagana dyrektora skutkuje również ograniczeniem praw uczniowskich.
e. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do wychowawcy, a następnie do
dyrektora, za notoryczne łamanie postanowień regulaminu, jest krokiem wstępnym do
dyscyplinarnego przeniesienia ucznia do innej klasy i ograniczenia praw uczniowskich.
f. Uporczywe łamanie regulaminu skutkuje dyscyplinarnym przeniesieniem ucznia przez
dyrektora szkoły do innej klasy, na wniosek wychowawcy, pedagoga lub innego
nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i ograniczenia praw uczniowskich.
g. Najwyższa kara za nieprzestrzeganie regulaminu i po wyczerpaniu w/w możliwości
dyrektor wnioskuje do Kuratora Oświaty o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej
szkoły.
§ 25.
O nagrodach i karach orzekają stosownie do swoich kompetencji:
– wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej
klasie i samorządem klasowym;
– dyrektor, wydając decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii rady samorządu uczniowskiego;
– Kurator Oświaty, wydając decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły na
wniosek dyrektora.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 26.
Inne ważne ustalenia.
1. Każdy uczeń, rodzic i nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania postanowień
regulaminu, a jednocześnie każdy nauczyciel jest zobowiązany do kontrolowania
przestrzegania tego regulaminu.
2. 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).
3. W czasie przerw dozwolone jest przebywanie na boisku szkolnym, jeśli pozwala na to
pogoda, tylko wtedy, gdy jest tam obecny nauczyciel (drzwi od strony boiska są wówczas
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

otwarte) – zamknięte drzwi od strony boiska są równoznaczne z zakazem przebywania na
nim uczniów podczas przerw.
W czasie przerw, jeżeli pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać przed wejściem do
szkoły pod warunkiem, że jest tam obecny nauczyciel.
Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile
znajdują się pod opieką nauczyciela lub opiekuna upoważnionego przez dyrektora szkoły.
Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określają odrębne regulaminy.
Brak obuwia zamiennego, niewłaściwy strój, niezgodny z regulaminem wygląd odnotowuje
się w zeszycie uwag lub „księdze gapowiczów”. Uczeń może być trzykrotnie w ciągu semestru
odnotowany w tej księdze bez konsekwencji w ocenie zachowania. Przekroczenie tego limitu
powoduje obniżenie oceny zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny wynikającej
z kryteriów zawartych w szkolnym systemie oceniania.
Każdy punkt regulaminu jest jednakowo ważny i nie podlega dyskusjom indywidualnym.
Wszelkie spory na temat regulaminu rozstrzyga dyrektor.

§ 27.
1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia.
2. Aktualizacji dokonano 2 września 2015 r.
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