Regulamin Zachowania Uczniów Gimnazjum w Ksawerowie (załącznik nr 2 do WZO)
Regulamin Zachowania Uczniów w Gimnazjum w Ksawerowie
1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz aktywne w nich
uczestniczenie.
2. Uczniowie po dzwonku na lekcje ustawiają się przed wejściem do sali. Dyżurni klasowi wchodzą
ostatni i porządkują odcinek korytarza przed salą lekcyjną.
3. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują ławki wg kolejności ustalonej z nauczycielem. Miejsc nie
należy zmieniać bez uzgodnienia z nauczycielem.
4. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa obowiązana jest pozostawić po sobie salę
lekcyjną w nienagannym porządku. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
5. Na własną odpowiedzialność uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy, jednakże
podczas lekcji musi być on wyłączony. Uczniowi korzystającemu z telefonu podczas lekcji zostanie
on zabrany i komisyjnie zabezpieczony. Odebrać telefon będą mogli tylko rodzice ucznia.
6. Powyższy zapis stosuje się także w odniesieniu do sprzętu audio – wideo. Korzystanie z takiego
sprzętu podczas przerw nie może powodować zakłóceń w funkcjonowaniu szkoły.
7. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć uczniowie
przebywają na terenie szkoły. Zabrania się wychodzenia poza budynek szkoły.
8. Zwolnienie ucznia z lekcji jest możliwe na pisemną prośbę rodzica. Wychowawca klasy
oraz dyrektor na piśmie rodzica dokonują adnotacji, na podstawie której uczeń może opuścić
budynek szkoły. Kartkę ze zwolnieniem odbiera od ucznia pracownik obsługi przy wyjściu.
9. Każdego dnia uczniowie sprawdzają zastępstwa na dzień bieżący i następny.
10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, obowiązani są w czasie trwania lekcji religii
przebywać w świetlicy szkolnej lub bibliotece, jeśli lekcja religii nie jest pierwszą lub ostatnią
danego dnia.
11. Nie wolno biegać po korytarzach i bez potrzeby przebywać w toaletach. Nie wolno przebywać
na korytarzu wewnętrznym na 1. piętrze. Uczniowie mający zajęcia w salach 201, 209 i 210
ustawiają się przed klasą pod opieką nauczyciela dopiero po dzwonku na lekcję.
12. Zabrania się siadania na parapetach, półkach nad kaloryferami oraz murku otaczającym korytarz
nad patio.
13. Zabrania się przebywania uczniów na terenie szkoły podstawowej z wyjątkiem szczególnie
uzasadnionych przypadków (w porozumieniu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły).
14. Uczniów obowiązuje odpowiednie zachowanie w czytelni oraz terminowe oddawanie książek
do biblioteki szkolnej.
15. Strój i wygląd ucznia powinien być stosowny, odznaczać się czystością i schludnością (strój
zakrywający ciało, naturalny wygląd).
16. W dniach uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka (koszula);
spódnica (spodnie) w kolorze czerni lub granatu. Strój powinien być schludny i skromny,
dostosowany do powagi uroczystości.
17. Odzież wierzchnią uczeń obowiązany jest zostawić w szatni. Uczeń ponosi materialną
odpowiedzialność za wydawany mu w szatni numerek.
18. Nie należy pozostawiać w szatni pieniędzy, telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów
wartościowych.
19. Uczniów obowiązuje zmiana obuwia w szkole w ciągu całego roku szkolnego.
Obuwie na zmianę powinno być miękkie.
20. Uczniowie przychodzą do szkoły podczas przerwy poprzedzającej zajęcia lekcyjne w danej klasie.
Uczniowie przychodzący wcześniej obowiązani są przebywać w świetlicy szkolnej lub bibliotece.
21. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania innych
substancji zagrażających zdrowiu.
22. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych.
23. Świadectwo ukończenia klasy lub szkoły będzie wydawane na podstawie wypełnionej karty
obiegowej.
24. Uczniom niestosującym się do niniejszego regulaminu grożą kary określone w Statucie
Gimnazjum w Ksawerowie.

