ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE
REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY:
I.

Uczniom przebywającym na terenie szkoły nie wolno:
1. Opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia;
2. Biegać po korytarzach, schodach i holu;
3. Zaśmiecać terenu szkoły;
4. Używać wulgarnych słów, przezwisk, itp.;
5. Dewastować mienia szkolnego;
6. Nosić stroju niezgodnego z regulaminem;
7. Korzystać z telefonów komórkowych bez zezwolenia wychowawcy,
nauczyciela;
8. Nosić i używać w szkole jakiegokolwiek sprzętu muzycznego, np. MP3, itp.;
9. Zjeżdzać po poręczach klatki schodowej;
10. Samowolnie otwierać okna, czy się przez nie wychylać;
11. Wchodzić na dach budynku pod jakimkolwiek pozorem;
12. Wnosić i używać środków pirotechnicznych;
13. Wszczynać awantur, bójek, itp.;
14. Wnosić na teren szkoły papierosów, częstować kolegów, czy używać (palić);
15. Wprowadzać na teren szkoły starszych kolegów, którzy ukończyli
gimnazjum, obcych czy z rodziny bez zezwolenia wychowawcy lub
dyrektora;
16.Wnosić czy używać na terenie szkoły alkoholu czy środków odurzających;
17. Sprowadzać na dyskoteki czy uroczystości szkolne osób niezwiązanych ze
szkołą, poza rodzicami;
18. Nadużywać swojej władzy w Samorządzie Uczniowskim, Samorządzie
Klasowym, np. podczas pełnienia dyżurów;
19. Dopuszczać się wyłudzania czy kradzieży;
20. Prowokować innych do niekulturalnego zachowania czy złych uczynków;
21. Chodzić z nakryciem głowy;
22. Rozmawiać głośno po dzwonku, który oznajmia początek lekcji;
23. Podnosić z ziemi kamyki, patyki, itp. (bez zezwolenia) i nimi gdziekolwiek
rzucać;
24. Łamać regulaminów szkolnych i wytycznych ustalonych wcześniej;
25. Przezywać, ośmieszać, obrażać czy dokuczać kolegom i koleżankom;
26. Żuć gumy;
27. Trzaskać drzwiami;
28. Przebywać podczas przerwy poza wyznaczonym terenem;
29. Przebywać na Sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela.

II.

Uczniowie przebywający na terenie szkoły powinni mieć:
1. Bezpieczne warunki podczas pobytu w szkole;
2. Godne traktowanie przez uczniów u nauczycieli;
3. Możliwość skorzystania z telefonu szkolnego w uzasadnionej sytuacji;
4. Możliwość korzystania ze stołówki, świetlicy i biblioteki;
5. Możliwość korzystania z sanitariów.
6. Możliwość zwrócenia się z problemem do wychowawcy, pedagoga,
nauczyciela i dyrektora;
7. Możliwość anonimowego złożenia wniosku czy skargi;
8. Możliwość zwrócenia się o dodatkową pomoc edukacyjną w razie potrzeby.;
9. Możliwość do obrony w sytuacjach konfliktowych;
10. Możliwość do zorganizowania (Samorządy) i swobodnego wypowiedzenia
się na temat pracy szkoły, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela itp.;
11. Możliwość i warunki do rozwoju swoich zainteresowań.

Uwaga!
Nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w powyższym Regulaminie grozi obniżeniem oceny
z zachowania oraz wpisem nagany do zeszytu uwag.

