REGULAMIN
uczniowski
Cele regulaminu:
• zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole;
• zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły;
• wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej;
• kształcenie nawyków systematycznej i sumiennej pracy.
1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i innych
dokumentach wewnątrzszkolnych. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się
z w/w dokumentami i ich przestrzegania.
2. Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, a rodzice są zobowiązani do
współpracy ze szkołą w tym zakresie.
3. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, szanować jej pracowników i innych
uczniów oraz dbać o honor i tradycje szkoły.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest zobowiązany
dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek
należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
5. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne, na które
przychodzi nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.
W uzasadnionych przypadkach może przebywać na terenie szkoły, nie zakłócając pracy
innym.
6. Rodzice zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego ucznia, śledzenia
jego postępów w nauce, usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia,
licząc od ostatniego dnia nieobecności.
7. Zabrania się przebywania poza zajęciami w szatni i na korytarzu szkoły. Uczniowie, którzy
muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub z powodu innych
okoliczności, spędzają czas w świetlicy szkolnej (uczniowie klas I-III) lub bibliotece szkolnej
(uczniowie klas starszych) tylko w uzasadnionych przypadkach.
8. Przebywanie na terenie budynku szkoły poza zajęciami dozwolone jest wyłącznie pod opieką
nauczyciela.
9. Uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez
wychowawcę lub dyrekcję szkoły jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od
rodziców.
10. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni
jego rodzice. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
11. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony
z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu rodziców. Do czasu przybycia rodziców uczeń
przebywa pod opieką szkoły.
12. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w szkole do noszenia zmiennego
obuwia (na jasnym spodzie) przez cały rok.
13. Na terenie szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich, bez uzgodnienia tego
z wychowawcą, pedagogiem lub dyrekcją szkoły.
14. Na terenie szkoły i w jej okolicach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania
napojów alkoholowych, środków odurzających oraz ich rozprowadzania.
15. Niedopuszczalne jest, aby uczeń używał wulgarnego słownictwa i zachowywał się
agresywnie oraz stosował przemoc wobec innych na terenie szkoły i poza nią.

16. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych
narzędzi, laserów itp.
17. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez
ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona
i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.
18. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je
zdeponować u nauczyciela.
19. Na terenie szkoły uczniowi nie wolno, bez zgody nauczyciela korzystać z telefonu
komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z funkcją filmowania, nagrywania
i fotografowania.
20. W czasie przerwy uczeń nie może pozostawać w sali lekcyjnej, która w tym czasie powinna
być zamknięta. Uczniowie klas młodszych mogą przebywać w sali lekcyjnej w czasie przerwy
wyłącznie pod opieką nauczyciela.
21. Nagminne łamanie zasad wyszczególnionych w regulaminie skutkuje udzieleniem nagany
wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. W przypadku nagany wychowawcy klasy uczeń w
danym półroczu nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra, a w przypadku nagany dyrektora
szkoły wyższej niż poprawna.
Tarnowiec, dnia 10 września 2019 r.

