
REGULAMIN
 ZACHOWANIA  SIĘ   UCZNIÓW  NA   KORYTARZACH    SZKOLNYCH

1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 800  ustawiają się przed  salą lekcyjną 
o godz. 750, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia później , rozchodzą się do 
klas ze świetlicy po dzwonku  na przerwę, przed lekcją.

2. Uczniowie ubierają się i rozbierają tylko w szatniach, w szkole obowiązuje  obuwie 
zmienne.

3. W szatni uczeń pozostaje tylko na czas konieczny. Uczniowie pod opieką  nauczyciela
przechodzą do szatni po zakończonych zajęciach.

4. Uczniowie wychodzą na przerwę po zakończeniu lekcji przez nauczyciela
5. Korzystając ze schodów uczniowie poruszają się zawsze prawą stroną.
6. Uczniowie przechodzą spokojnie do miejsca, gdzie  odbywać się będzie następna 

lekcja i tam spędzają przerwę .
7. Uczniowie  mający lekcje   w salach  15 i 48  spędzają przerwę na korytarzu przy 

sekretariacie szkoły. 
8. Uczniowie  korzystający  z obiadów  w czasie długiej przerwy udają się do stołówki 

szkolnej.
9. Uczniowie ustawiają plecaki przy ścianie sali, w której mają następną lekcję  (w 

przypadku sal 15 i 48  należy ułożyć przy  sekretariacie).
10. W stołówce  mogą przebywać  wyłącznie uczniowie, którzy mają  wykupione obiady.
11. W  czasie przerwy  uczeń ma obowiązek  wykonać polecenia  nauczyciela   

dyżurującego  oraz innych pracowników  szkoły.
12. Przejście  uczniów  na inny  korytarz  szkoły jest możliwe wyłącznie za zgodą 

nauczyciela dyżurującego.
13. Uczniom nie wolno :

 biegać po korytarzach, schodach i piwnicy,
 spędzać przerw na schodach,
 bawić się w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
 otwierać okien,
 siadać na parapetach
 przechylać się przez balustrady schodów,
 nadmiernie hałasować,
 zaśmiecać korytarza,
 opuszczać szkoły bez  wcześniejszego uzgodnienia z wychowawcą,
 spędzać przerw w toalecie

14. W toalecie uczeń ma prawo przebywać wyłącznie w celu skorzystania z niej zgodnie 
             z  przeznaczeniem.
      13.  Uczniowie mają obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurującemu wszelkie sytuacje 
             zagrażające  bezpieczeństwu , niewłaściwe zachowania uczniów, łamanie regulaminu 
             przerw lub wypadki

15. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez ucznia  odpowiedzialność materialną ponoszą
      rodzice/opiekunowie prawni.
16. Niewłaściwe zachowanie ucznia i łamanie powyższego regulaminu skutkuje:

 zwróceniem uwagi  przez nauczyciela dyżurującego
 powiadomieniem wychowawcy
 wpisaniem uwagi do zeszytu  korespondencji i /lub dziennika
 wezwaniem rodziców/opiekunów prawnych ucznia
 wstawieniem  cząstkowej oceny  z zachowania
 obniżeniem oceny z zachowania
 podjęciem przez wychowawcę, Dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego 

innych działań przewidzianych w Statucie Szkoły.
17. Blok  sportowy objęty jest odrębnym regulaminem
18. Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III przebywają pod opieką wychowawców

             i  wykonują ich polecenia.




