załączniki do Uchwała nr 13 (2017/2018)
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

REGULAMIN SZKOŁY
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 maja 2018 r.
Zespół klasowy
§ 1. 1. Wszystkich uczniów szkoły reprezentuje Samorząd Uczniowski, który działa
zgodnie z postanowieniami “Regulaminu samorządu uczniowskiego”.
2. Klasę reprezentuje przewodniczący samorządu klasowego, inni członkowie samorządu
klasowego lub jeden z dyżurnych.
3. Uczeń reprezentujący klasę ma prawo do wyrażenia wobec dyrektora lub nauczyciela
opinii lub sugestii klasy w sprawie jej dotyczącej, po uprzednim uzgodnieniu stanowiska
z uczniami tej klasy.
4. Każdy uczeń ma prawo wobec dyrektora lub nauczyciela wyrażać opinię w sprawach
bezpośrednio jego dotyczących.
Strój i higiena osobista ucznia
§ 2. 1. Uczennica/uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w stroju odpowiednim do
instytucji. Wygląd uczennicy/ucznia powinien być następujący: estetyczny strój (musi być
czysty, wyprasowany i nie uszkodzony) i utrzymane w czystości ciało (uczeń przestrzega
podstawowych zasad higieny, dba o stan włosów, skóry, paznokci).
1) w przypadku dziewcząt wyklucza się noszenia:
a) odzieży ze zbyt dużym dekoltem,
b) odzieży odsłaniającej ramiona,
c) odzieży sięgającej wyżej niż do połowy uda,
d) odzieży odsłaniającej brzuch oraz bieliznę,
e) butów o obcasie wyższym niż 5 cm,
f) kapturów, czapek i innych nakryć głowy (w budynku szkoły),
g) kolczyków w innych częściach ciała niż uszy,
h) więcej niż jednego kolczyka w jednym uchu,
i) przesadnej ilości biżuterii,
j) makijażu,
k) tipsów i malowanych paznokci,
l) farbowanych włosów,
m) fryzur przeszkadzających w czytaniu i pisaniu (włosy opadające na oczy),
n) tatuaży;
2) w przypadku chłopców wyklucza się noszenia:
a) odzieży odsłaniającej ramiona,
b) odzieży sięgającej wyżej niż do połowy uda,
c) kapturów, czapek i innych nakryć głowy (w budynku szkoły),
d) kolczyków,
e) farbowanych włosów
f) fryzur przeszkadzających w czytaniu i pisaniu (włosy opadające na oczy),
g) tatuaży;
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3) w przypadku wszystkich uczniów wyklucza się noszenia:
a) emblematów propagujących negatywne ideologie (odzież nie może zawierać elementów
militarnych, elementów obrażających uczucia patriotyczne, religijne i moralne, nie może
reklamować niedozwolonych używek - alkoholu, narkotyków, papierosów),
b) elementów stroju manifestujących przynależność do subkultury,
c) odzieży wierzchniej w trakcie zajęć lekcyjnych (uczniowie idąc na zajęcia lekcyjne,
pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni).

1)

2)
3)
4)

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego, SKS – u oraz zawodów sportowych
obowiązuje:
strój, w którego skład wchodzi bluzka (z krótkim rękawem - nie na ramiączkach) oraz
spodenki sportowe (krótkie lub długie). W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych – bluza i spodnie dresowe;
obuwie zamienne;
bezwzględny zakaz noszenia biżuterii i wszelkich innych ozdób (kolczyki, łańcuszki,
pierścionki, zegarki, rzemyki itp.;
stosowna fryzura – włosy związane.

3. Podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
w czasie imprez okolicznościowych szkolnych i środowiskowych, a także podczas egzaminu
gimnazjalnego obowiązuje uczniów strój galowy:
1) dziewczęta – ciemna spódnica ( sięgająca nie wyżej niż do połowy uda) lub spodnie i biała
koszula, lub ciemna garsonka;
2) chłopcy – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur.
Egzekwowanie stroju szkolnego i wyglądu ucznia
§ 3. 1.Każdy nauczyciel, który stwierdzi u ucznia złamanie powyższych zasad, zgłasza
ten fakt wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy odnotowuje uwagę w e-Dzienniku.
3. Trzecia uwaga odnosząca się do wyglądu lub stroju obniża ocenę z zachowania o jeden
stopień. Informację o obniżeniu oceny wychowawca przekazuje rodzicom.
4. Brak odpowiedniego stroju na zajęcia wychowania fizycznego skutkuje cząstkową
oceną niedostateczną (trzeci brak stroju).
5. W przypadku farbowania włosów, noszenia przez chłopców biżuterii ocenę
z zachowania obniża się do poprawnej.
6. Nagminne łamanie ustalonych zasad skutkuje naganą dyrektora szkoły oraz
możliwością obniżenia sprawowania do oceny nagannej.
Szatnia
§ 4. 1. Uczniowie na czas lekcji pozostawiają wierzchnie okrycia w szatni.
2. Uczniowie są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w przydzielonych szatniach.
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3. Po zakończeniu roku szkolnego pozostawione w szatniach rzeczy są utylizowane.
4. Zabrania się uczniom przebywania w szatni poza czasem na zostawienie/ zabranie
odzieży wierzchniej.
Świetlica szkolna
§ 5. 1. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są przebywać
w miejscu na te zajęcia przewidzianym.
2. Udział w zajęciach świetlicowych jest dla uczniów zakwalifikowanych obowiązkowy
i podlega odnotowaniu w e-Dzienniku.
3. W trakcie zajęć świetlicowych uczestnicy zobowiązani są podporządkować się
zarządzeniom opiekuna.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru
dziecka określa „Regulamin świetlicy”.
Sale lekcyjne
§ 6. 1. Dyrektor przydziela klasom sale lekcyjne na okres co najmniej jednego roku
szkolnego.
2. Klasa ma obowiązek dbać o powierzoną jej salę.
3. Uczniowie oraz ich rodzice mają prawo do inicjatywy w zakresie wystroju
i wyposażenia sal lekcyjnych.
4. Wprowadzanie trwałych zmian w wystroju klasy wymaga zgody dyrektora szkoły.
Dyżurni klasowi
§ 7.1. W każdej klasie funkcjonują dyżurni klasowi.
2. Dyżur klasowy pełniony jest przez przynajmniej dwóch dyżurnych w cyklu
tygodniowym.
3. Kolejność pełnienia dyżurów klasowych przez uczniów ustala wychowawca klasy.
4. Do obowiązków dyżurnych klasowych należy dbanie o porządek w klasie zwłaszcza
takich jak: pozbieranie śmieci z podłogi, podlewanie kwiatów, otwieranie okien na czas
przerwy, ustawianie ławek, krzeseł itp.
5. Obowiązkiem dyżurnych jest dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy. Dyżurni
opuszczają salę jako ostatni.
Przerwy
§ 8.1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 min. przed rozpoczęciem
pierwszej dla danej klasy lekcji. Zasada ta nie dotyczy uczniów dojeżdżających do szkoły
publicznymi środkami komunikacji.
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2. Uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie lekcji drugiej i następnych, spędzają czas
poza przerwami w świetlicy szkolnej.
3. Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach:
1) w czasie sprzyjającej pogody - na dziedzińcu szkolnym;
2) w czasie niepogody - na korytarzu, do którego przylega sala, w której będą mieli lekcje.

1)
2)
3)
4)

4. W czasie sprzyjającej pogody w budynku szkolnym przebywają tylko uczniowie,
którzy:
korzystają z biblioteki szkolnej;
korzystają z toalety;
spożywają posiłek w stołówce;
nie powinni przebywać na dworze ze względu na stan zdrowia.
5. Uczniowie, o których mowa w ust. 4 w budynku mogą przebywać taki czas jaki jest
potrzebny na załatwienie danej sprawy i udają się na wyznaczone miejsce spędzania przerwy
śródlekcyjnej.
6. Decyzję o zakazie wychodzenia na dziedziniec szkolny w czasie niepogody podejmuje
woźna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

1)
2)
3)
4)

7. W czasie przerw uczniom nie wolno:
biegać po korytarzach lub urządzać zabaw zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu;
przebywać na klatce schodowej;
wychodzić poza obręb szkoły;
przebywać w szatniach.

8. Koniec dużych przerw sygnalizuje drugi dzwonek; pierwszy dzwonek jest sygnałem
dla uczniów, aby:
1) z dziedzińca weszli do szkoły odpowiednim wejściem (klasy 1 – 5 przez łącznik, pozostałe
klasy – wejściem głównym;
2) zakończyli konsumpcję w stołówce i udali się do swoich sal lekcyjnych;
3) opuścili bibliotekę i udali się do swoich sal lekcyjnych.
9. Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie ustawiają się przed salą, w której będą
mieli lekcję i oczekują na przybycie nauczyciela.
10. Uczniowie, którzy będą mieli zajęcia w salach 14 i 15 ustawiają się w holu przy
portierni.
11. Uczniowie, którzy będą mieli zajęcia w salach 12 i 16 ustawiają się w małym holu
przy sali 12.
Imprezy szkolne
§ 9. 1. Udział w imprezach ogólnoszkolnych jest prawem każdego ucznia. Z innych
imprez organizowanych w szkole korzystają tylko uczniowie, dla których te imprezy zostały
przewidziane.
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2. Wobec ucznia, który podczas imprezy szkolnej swoim zachowaniem narusza zasady
bezpieczeństwa, dobrego wychowania lub zakłóca zabawę innym, można zastosować karę
zabraniającą uczestnictwa w następnych imprezach. Powyższy zakaz nie może dotyczyć
imprez organizowanych w ramach lekcji.
3. Jeśli kilkugodzinna impreza szkolna organizowana jest w porze popołudniowej, w dniu
następnym uczniowie nie są odpytywani.
Zawody i konkursy szkolne
§ 10. 1. Nauczyciel prowadzący zawody lub konkurs co najmniej jeden dzień wcześniej
zwalnia z lekcji na czas trwania zawodów lub konkursu wytypowanych uczniów
u wychowawcy i nauczycieli, przesyłając im za pośrednictwem e-Dziennika imienny ich
wykaz.
2. Wychowawca ma prawo zwrócić się do dyrektora z umotywowaną prośbą o skreślenie
ucznia z wykazu.
3. W dniu zawodów lub konkursu nauczyciele sprawdzający obecność odnotowują
nieobecność na bieżącej lekcji uczniów wymienionych w wykazie poprzez zaznaczenie –
zwolniony.
4. Przed i po zawodach lub konkursach biorący w nich udział uczniowie mają lekcje
według planu.
Nieobecności
§ 11. 1. Każda nieobecność ucznia na lekcji musi być usprawiedliwiona przez rodziców.
2. Uczeń przedkłada wychowawcy pisemne lub za pośrednictwem e-Dziennika
usprawiedliwienie nieobecności nie później niż w ciągu czternastu dni od powrotu do szkoły.
3. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego
oświadczenia w dzienniczku z informacją o przyczynach nieobecności dziecka.
4. Rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecności również za pośrednictwem e-Dziennika.

Doraźna zmiana planu
§ 12. 1. W razie nieobecności nauczyciela, który w danej klasie powinien mieć lekcję:
1) dyrektor wyznacza innego nauczyciela do przeprowadzenia lekcji;
2) uczniowie na czas lekcji, która nie może się odbyć, przydzielani są do innych klas;
3) następuje zmiana planu lekcji w danej klasie na czas nieobecności nauczyciela.
2. O tymczasowej zmianie planu lekcji wychowawca informuje klasę co najmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Informację o zmianie planu lekcji w klasie przekazuje wychowawca za pośrednictwem
e-Dziennika.
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Uczniom zabrania się
§ 13. 1. Wprowadzania na teren szkoły osób trzecich.
2. Przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych np.: broń,
gaz, noże, materiały żrące, petardy, leki, środki odurzające.
3. Przynoszenia do szkoły cennych rzeczy (np.: biżuteria, duża ilość gotówki, itp.).
4. W razie zniszczenia lub zagubienia takiej rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5. Samodzielnego opuszczania terenu szkoły.
6. Korzystania na terenie szkoły (a także podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych) z
prywatnych urządzeń elektronicznych np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp.
sprzętu bez pozwolenia nauczyciela lub pracownika szkoły. W ważnych i pilnych sprawach
uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły. Nauczyciel może zezwolić uczniom
na korzystanie z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w celach dydaktycznych.
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