Załącznik do Zarządzenia nr 11/2014
z dn. 18.11.2014 Dyrektora
ZSz w Kołczygłowach

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ
W KOŁCZYGŁOWACH

I. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W SZKOLE
Uczeń zobowiązany jest:
1. Przed wejściem do szkoły starannie wycierać buty.
2. Nie zaśmiecać klas i korytarzy jak również toalet i szatni- sprzątać po sobie, wyrzucać
śmieci do kosza.
3. Szanować sprzęt i pomoce szkolne- zabronione jest pisanie po ławkach i ścianach
4. Szanować szkolną galerię i gabloty
5. Każdą zauważoną usterkę zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu, dyżurującemu bądź
woźnemu.
II. BEZPIECZNE ZACHOWANIE SIĘ NA TERENIE SZKOŁY
Uczeń zobowiązany jest:
1. Unikać niebezpiecznych zabaw, tj. popychanie, szarpanie, kopanie, rzucanie
przedmiotami, bieganie po korytarzach.
2. O każdym niewłaściwym zachowaniu i innych niepokojących sytuacjach natychmiast
informować nauczyciela bądź innego pracownika szkoły.
3. Reagować na niebezpieczne zachowania innych uczniów: bójki, rozdawanie
podejrzanych środków, niszczenie mienia szkoły itp.
4. W przypadku stwierdzenia winy dokonania zniszczeń przez ucznia naprawić je w
ciągu 7 dni - za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego
rodzice.
5. Nie przynosić do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów tj. zapalniczek,
petard, ostrych narządzi, kamieni i cegieł itp.
6. Nie przyprowadzać innych osób spoza szkoły.
7. Nie przynosić cennych rzeczy do szkoły tj. tablety, smart fony, laptopy, biżuteria,
zegarki- w razie kradzieży szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności.
8. Nie otwierać okien na korytarzach i nie wychylać się przez nie.
9. Nie rzucać kulek śniegowych w stronę okien i drzwi.
10. Współdziałać z nauczycielami i pracownikami szkoły w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków
innych środków odurzających na terenie szkoły a także przestrzegać zakazu
namawiania do tego na terenie szkoły w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz podczas
wycieczek szkolnych.

Podczas oczekiwania na autobus szkolny uczniowie przebywają pod opieką
nauczyciela dyżurującego w miejscu przez niego wyznaczonym (parking, świetlica,
szkoła). Uczniowie nie mogą samodzielnie wracać do domu, chyba że rodzic wyrazi
na to pisemną zgodę.
Uczeń może zostać zwolniony z lekcji przez wychowawcę, dyrektora lub pedagoga
szkolnego tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców. Osoba zwalniająca składa
pod zwolnieniem swój podpis.

III. WŁAŚCIWE I KULTURALNE ZACHOWANIE
Uczeń zobowiązany jest:
1. Korzystać z szatni przed rozpoczęciem lekcji.
2. Przyjść do szkoły punktualnie, nie spóźniać się i opuścić teren szkoły tylko po
zakończeniu zajęć.
3. Po dzwonku ustawić się przed salą lekcyjną.
4. W czasie zajęć wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne. W
przypadku złamania tej zasady nauczyciel ma prawo skonfiskować urządzenie i
przekazać je dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, od których urządzenie odbierają
rodzice.
5. Przestrzegać porządku na przerwach między lekcjami. Nauczyciel dyżurujący ma
prawo skonfiskować przedmioty, urządzenia elektroniczne bądź substancje które
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub życia albo zakłócają spokój i obniżają
komfort wypoczynku na przerwach. Skonfiskowane przedmioty przekazywane są
dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu od których odbierają je rodzice.
6. Na zajęcia lekcyjne być przygotowanym, posiadać wszystkie potrzebne przybory
szkolne.
7. Po skończonej lekcji puścić salę lekcyjną pozostawiając porządek.
8. Na przerwie nie biegać po korytarzu, nie krzyczeć, nie spędzać przerw bez potrzeby w
toalecie.
9. Bezwzględnie nie opuszczać terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły aż do
zakończenia lekcji.
10. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uczeń może opuścić salę lekcyjną
podczas trwania zajęć wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia nauczyciela.
11. Nie wchodzić do pomieszczeń niedozwolonych i odpowiednio oznaczonych napisem
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” .
12. Traktować z szacunkiem wszystkich pracowników szkoły.
13. Kulturalnie odnosić się do innych uczniów.
14. Wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. Na galach i apelach zachowywać ciszę i powagę.
16. Dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i estetyczną fryzurę.
17. Przestrzegać zasad stosownego ubioru. Niedopuszczalne jest nadmierne odkrywanie
dekoltów, brzuchów, pleców, noszenie zbyt krótkich spódniczek i spodenek oraz
przeźroczystych ubrań.
18. Uczennice przychodzą do szkoły bez makijażu, niedopuszczalne są ekstrawaganckie
fryzury (dredy, irokezy, farbowanie, wygolenia itp.).
19. Na lekcjach w-f nosić strój sportowy.
20. W czasie lekcji nie je, nie pije i nie żuje gumy.

IV. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁOWCE SZKOLNEJ
1. Na stołówkę uczniowie przychodzą w ustalonym czasie.
2. Na terenie stołówki mogą przebywać wyłącznie uczniowie spożywający posiłki
obiadowe.
3. Każdy uczeń przebywający na terenie stołówki jest zobowiązany do wykonywania
poleceń pracowników stołówki lub dyżurujących nauczycieli.
4. Po posiłek uczniowie ustawiają się w kolejce. W ciszy i spokoju oczekują na wydanie
posiłku.
5. Uczeń spożywa posiłek siedząc przy stole oraz zachowując zasady kulturalnego
zachowania.
6. Po spożyciu posiłku odnosi naczynia i sztućce po czym niezwłocznie opuszcza
stołówkę.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA
Za naruszenie zasad współżycia społecznego a w szczególności:
a) naruszenie nietykalności cielesnej,
b) naruszenie godności osobistej,
c) brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
d) uleganie nałogom,
e) niszczenie mienia osobistego i publicznego,
f) naruszenie postanowień Regulaminu Porządkowego
g) lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
h) zastraszanie, szantaż, bójki, wyłudzenia
uczeń ponosi odpowiedzialność przewidziana w statucie.
Zgodnie z polskim prawem nikogo z pracowników i uczniów szkoły bez jego zgody nie
wolno fotografować ani nagrywać jego wypowiedzi. Wyjątkiem są oficjalne uroczystości
szkolne i klasowe.
Zgodnie z polskim prawem nie wolno rozpowszechniać także w Internecie treści wulgarnych,
obraźliwych, niezgodnych z prawdą lub w inny sposób naruszających dobro kogokolwiek z
pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodzin.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA
1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów
uczestniczących w zajęciach prowadzonych w siedzibie szkoły, przebywających na
terenie szkoły w czasie trwania zajęć, a także biorących udział w zajęciach,
wycieczkach i obozach organizowanych przez szkołę.
2. O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez szkołę
rodzice są powiadamiani bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem e-dziennika lub
telefonicznie .
3. W przypadku opuszczenia przez ucznia budynku szkoły w trakcie trwania zajęć,
terenu szkoły w czasie przerw lub grupy w trakcie wycieczki na podstawie pisemnej

zgody rodziców lub samowolnie szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego
bezpieczeństwo.
4. Nauczyciel wydający zgodę na opuszczenie przez ucznia zajęć, terenu szkoły lub
grupy w trakcie wycieczki ponosi odpowiedzialność za ustalenie miejsca i warunków
jego bezpieczeństwa. O samowolnym oddaleniu się ucznia powodującym ewentualne
zagrożenie (podczas wycieczki lub zajęć poza szkołą) rodzice są powiadamiani za
pośrednictwem sekretariatu. Za przekazanie informacji do sekretariatu odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel dyżurujący lub kierownik wycieczki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Porządkowy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
2. Zmian w Regulaminie dokonuje się poprzez zarządzenie Dyrektora Szkoły.
3. Uczniowie zapoznają się z regulaminem na każdej pierwszej lekcji w każdym roku
szkolnym.

