REGULAMIN UCZNIOWSKI
Uczeń Zespołu Szkół nr 9 korzysta z praw wymienionych w statucie szkoły i zobowiązany jest
przestrzegać wyszczególnionych w nim obowiązków i innych postanowień niniejszego
regulaminu:
I.

OBOWIĄZKI OGÓŁU UCZNIÓW.

A.

Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych
1.
Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00. Uczeń powinien przybyć do szkoły
najpóźniej na 5 minut przed dzwonkiem. Po dzwonku czeka na nauczyciela przed klasą
i wchodzi wraz z nim. Wszyscy uczniowie w klasie powinni być na swoim miejscu
i po przygotowaniu zeszytów i książek, w ciszy oczekiwać na rozpoczęcie zajęć. Jeżeli klasa
zaczyna później naukę, zabronione jest wchodzenie do szkoły przed dzwonkiem na przerwę.
Uczniowie nieobecni na poprzednich zajęciach z rożnych powodów mają obowiązek uzupełnić
notatki w zeszycie, odrobić zadanie domowe i przygotować się do lekcji.
2.
Na czas przerwy uczniowie opuszczają salę lekcyjną, aby umożliwić dyżurnym pełnienie
ich obowiązków.
3.

Podczas zajęć i przerw uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia.

4.

Uczeń obowiązany jest:

a.

Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne,

b.

Pilnie i systematycznie uczyć się korzystając ze wskazań nauczycieli i wychowawców;
odpisywanie zadań i posługiwanie się cudzymi pracami uważane jest za czyn
nieszlachetny – pospolite oszustwo,

c.

W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, zachowywać się na lekcjach
i innych zajęciach szkolnych w sposób sprzyjający utrzymaniu atmosfery rzetelnej
pracy,

d.

Zachować podczas zajęć szkolnych ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły,

e.

Usprawiedliwiać przed rozpoczęciem lekcji u nauczyciela nieprzygotowanie się
do lekcji (do trzech razy),

f.

Usprawiedliwiać nieobecność w szkole najpóźniej do 7 dni usprawiedliwieniem
od rodziców lub opiekunów na piśmie lub osobiście.

5.
Uczeń przynosi do szkoły książki, ćwiczenia, zeszyty i potrzebne do nauki przybory.
Nie wolno uczniowi przynosić rzeczy nie mających nic wspólnego z nauką, a w szczególności

większej kwoty pieniędzy, zbiorów specjalnych, biżuterii,
oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

zabawek,

kapsli

6.
Uczeń posiadający w szkole telefon komórkowy w czasie zajęć lekcyjnych nie może
z niego korzystać (nie wolno przyjmować i wysyłać sms oraz dzwonić i odbierać telefonów).
7.

Uczeń nie może samowolnie zmieniać miejsca w klasie.

8.
Uczniów obowiązuje stosowny strój oraz noszenie obuwia zmiennego ( tenisówki lub
pantofle ).
9.

Obowiązujący strój szkolny:

a.

Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym,
czystym i schludnym. Góra i dół stroju szkolnego muszą tworzyć całość zakrywającą
ramiona, dekolt, brzuch i biodra.

b.

Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach biało-granatowych lub białoczarnych.

c.

W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane
paznokcie, tipsy.

d.

Dozwolona jest skromna biżuteria (małe kolczyki, pierścionek, broszka lub wisiorek).

e.

Niestosowanie się uczniów do przepisów dotyczących stroju może skutkować rozmową
z rodzicami, a następnie karami statutowymi.

B.

Stosunek do dorosłych i kolegów

1. Uczeń powinien przestrzegać ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole
i poza szkołą, być uprzejmym i okazywać życzliwe zainteresowanie ludźmi, być
prawdomównym i rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania.
2.

Uczeń okazuje szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i innym
dorosłym. Powinien stosować się do ich poleceń i udzielonych przez nich porad,
korzystać z ich doświadczeń. Wchodzących i opuszczających klasę dorosłych pozdrowić
przez powstanie, a na ulicy grzecznym ukłonem.

3.

Osobom starszym okazywać należyty szacunek. Ustępować miejsca w pociągu,
tramwaju, autobusie i udzielać pomocy niepełnosprawnym.

4. Być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, współdziałać w kształtowaniu przyjaznych
stosunków współżycia w swojej klasie i wśród uczniów szkoły, otaczać opieką młodszych
i słabszych, bronić skrzywdzonych.

5.

Brać aktywny udział w pracy samorządu klasowego, przyczyniać się do realizacji ich
zadań.

6. Brać czynny udział w organizowanych przez klasę i szkołę imprezach i uroczystościach,
przyczyniając się do ich pomyślnego przebiegu. Tak w szkole jak i poza nią nie wolno
używać wulgarnych słów.
C.

Stosunek do spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną
1. Uczeń obowiązany jest przestrzegać higieny osobistej.
2.

Uczniowie powinni współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości oraz estetycznego
wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły .

3. Uczniom nie wolno palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych, używać narkotyków.
4.

Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu.

5.

Powinien niezwłocznie zawiadomić wychowawcę, dyrektora szkoły lub inną dorosłą osobę
o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach zagrażających życiu lub
zdrowiu ludzi.

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać bezwzględnie przepisów ruchu drogowego.
7.

Powinien starannie przechowywać legitymację szkolną, raz w roku przedłużać

jej ważność.

D.

Stosunek do pracy i mienia społecznego

Uczeń powinien:
1.

Szanować pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi.

2.

Uczestniczyć czynnie w pracach społecznych organizowanych przez klasę, organizacje
uczniowskie lub szkołę.

3.

Szanować wytwory pracy ludzkiej: mienie własne i cudze, szczególną opieką otoczyć
mienie społeczne jako dobro wszystkich ludzi.

4.

Oszczędzać odzież, podręczniki, kredę, przybory uczniowskie, troskliwie obchodzić
się z książkami i czasopismami wypożyczonymi z biblioteki szkolnej, dbać o sprzęt
szkolny i pomoce naukowe i własną pracą przyczyniać się do ich wzbogacania.

5.

Prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej takich
jak wagony kolejowe, autobusy, tramwaje, trawniki, ławki w parkach i ogrodach;
chronić przyrodę.

E.

Uczeń poza szkołą
1.

Zachowaniem swoim na ulicy i w miejscach publicznych uczniowie powinni godnie
reprezentować swoją szkołę i w każdej sytuacji zachowywać się kulturalnie.

2.

Nie należy na siebie zwracać uwagi hałaśliwym zachowaniem.

3.

Uczniowie nie powinni:
a.

przebywać w kawiarniach, restauracjach oraz lokalach, w których
sprzedawany jest alkohol,

b.

przebywać na ulicy po godzinie 21 bez opieki rodziców lub opiekunów

c.

brać udział w widowiskach niedozwolonych dla dzieci i młodzieży

II. OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO KLASOWEGO SAMORZĄDU
Przewodniczący Samorządu Klasowego ma następujące obowiązki:
1.

Reprezentuje interesy klasy wobec wychowawcy, innych uczących i dyrekcji szkoły.

2.

Kieruje pracą samorządu klasowego.

3.

Zgłasza w administracji szkoły usterki zauważone w pomieszczeniach szkolnych.

4.

Sprawuje nadzór nad dyżurnymi.

5.

Dba o dekorację przydzielonej sali lekcyjnej.

6.

Czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły
i niniejszym regulaminie.

7.

Współpracuje z wychowawcą w organizowaniu życia klasy.

III. OBOWIĄZKI DYŻURNYCH
Dyżurni zobowiązani są:
1.

Przyjść do szkoły kilkanaście minut przed dzwonkiem na lekcje.

2.

Przygotować pomoce naukowe, przynieść kredę, przygotować tablicę.

3.

Po zakończeniu lekcji:
a.

zetrzeć tablicę,

b.

zmienić wodę,

c.

skontrolować czy na podłodze, pod ławkami i za kaloryferami nie ma śmieci,

d.

jeżeli klasa wychodząca wcześniej nie zostawiła klasy w należytym stanie zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi rozpoczynającemu zajęcia w danej klasie
fakt niewypełnienia obowiązków dyżurnych z poprzedniej zmiany,

e.

zamknąć okna,

f.

zgasić światło.

