REGULAMIN GIMNAZJUM NR 2
W GARWOLINIE
Formalne reguły współżycia w szkole
I Lekcje
1.

W szkole obowiązuje punktualne przychodzenie na lekcje.

2.

Wejście do klasy:
- uczniowie ustawiają się przed klasą.
- do klasy wchodzimy parami.

3.

Zachowanie w czasie lekcji:

- uczeń odpowiada stojąc przy ławce, tablicy lub mapie.
- w czasie lekcji nie je, nie żuje gumy i nie pije.
- zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, w czasie
lekcji, uczniowie wyłączają je i chowają do plecaków. Konsekwencją w przypadku braku
przestrzegania tej decyzji będzie zabranie uczniowi telefonu lub odtwarzacza muzyki i
zdeponowanie w sekretariacie, następnie zaś oddanie prawnemu opiekunowi.
- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
- uczeń, który spóźnił się na lekcje, podaje nauczycielowi powód spóźnienia na początku jednostki
lekcyjnej
- uczeń ma prawo zmienić miejsce w ławce wyłącznie za zgodą nauczyciela.
Zakończenie lekcji:

4.

- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
- klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek oraz czystą tablicę.
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
5.
Uczniowie mający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pozostają pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego.
- uczniowie ci mogą za pisemną zgodą rodziców później przyjść do szkoły, lub wcześniej wyjść,
jeżeli jest to pierwsza bądź ostatnia lekcja.
- na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
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6. Uczniowie pełniący dyżur w klasie mają obowiązek:
- sprawdzania stanu sali lekcyjnej po zajęciach.
- przygotowanie tablicy i innych pomocy do zajęć.
- wykonania innych zadań ustalonych z nauczycielami i wynikających z zakresu obowiązku
dyżurnego.
- wywietrzenia klasy w czasie przerwy.
II Strój szkolny:
- do szkoły uczniowie przychodzą ubrani w odzież czystą, schludną i estetyczną, stosowną pod
względem rozmiarów, stonowanych ciemniejszych kolorach.
- ubiór powinien wyglądać w sposób następujący: bluzka bez dekoltu, z zakrytymi plecami,
ramionami i brzuchem, dłuższa ciemna spódnica lub spodnie.
- podczas uroczystości określonych w szkolnym harmonogramie uczniów obowiązuje strój
świąteczny. Dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica/spodnie, biała bluzka. Chłopcy- garnitur
ewentualnie granatowe lub czarne spodnie (nie sportowe) i biała koszula.
- na lekcje wychowania fizycznego odbywającego się poza budynkiem szkolnym, należy zmienić
obuwie na sportowe.
- w szkole obowiązuje zakaz noszenia czapek oraz innych nakryć głowy.
- uczeń przebywa na terenie szkoły bez okrycia wierzchniego: płaszcza, kurtki itp.
- wszystkie ozdoby, biżuteria itp. w przypadku uczniów powinny być dyskretne i delikatne
(kwestia noszenia kolczyków w miejscach odsłoniętych innych niż ucho) nie dopuszcza się także
noszenia drogiej i okazałej biżuterii.
- uczeń ma obowiązek używania obuwia zastępczego (płócienne obuwie na białej/jasnej
podeszwie.
- w szkole obowiązuje zakaz makijażu, malowania paznokci, eksponowania tatuaży, farbowania
włosów.
III Przerwy – Szatnie
- uczeń wchodzi do szkoły przez szatnie, pozostawiając w niej buty i wierzchnie ubrania.
- gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefony
komórkowe, odtwarzacze, odzież niezabezpieczoną oraz przedmioty porzucone przez ucznia.
- obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i
kradzieżą.
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- na plac szkolny wchodzimy tylko podczas długiej przerwy ( drzwiami przy szatniach ) w
zmienionym obuwiu jeżeli jest dobra pogoda latem( z wykluczeniem okresu zimy, późnej jesieni i
wczesnej wiosny).
- jazda rowerem na boisku szkolnym jest zabroniona.
- przed lekcjami uczniowie zapisani na świetlicę przebywają pod opieką nauczycieli świetlicy. Inni
uczniowie, którzy są zmuszeni do wcześniejszego przyjścia do szkoły ( np. ze względu na godzinę
przyjazdu-odjazdu ) oczekują na lekcje w bibliotece szkolnej lub świetlicy ( wcześniej zgłaszając
swoją obecność nauczycielowi świetlicy).
- okna na korytarzach podczas przerw można jedynie uchylać za pozwoleniem nauczyciela
dyżurującego a nie otwierać całkowicie.
- uczniom zabrania się siadania na schodach w budynku szkolnym.
- na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
- podczas przerw obowiązuje zakaz:
przebywać tylko jedna osoba.

bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinie może

- uczniom zabrania się siadania na parapetach.
- na korytarzach podczas przerw można grać w piłeczkę ping – pongową i podobne gry (z
wykluczeniem korytarzy na I piętrze, między pokojem nauczycielskim, a salami 25-26-27,
korytarza przed sklepikiem, szatniami, biblioteką ).
IV Zastępstwa i pokój nauczycielski
- do pokoju nauczycielskiego wchodzi przewodniczący klasy lub dyżurny.
- na tablicy ogłoszeń przed pokojem nauczycielskim wywieszone są informacje o zastępstwach
- w przypadku gdy nauczyciel nie przybędzie na czas na zastępstwo lub w przypadku braku
informacji na tablicy przewodniczący samorządu klasowego bądź zastępca sygnalizuje to w pokoju
nauczycielskim lub dyrekcji szkoły.
V Savoir-vivre
1. Uczeń wita się z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rąk w kieszeni.
2. W szkole nie wolno:
- używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
- pluć, rzucać przedmiotami w kogoś, śmiecić.
- na przerwach i lekcjach zachowywać się niekulturalnie wobec nauczycieli, pracowników szkoły,
kolegów i koleżanek.
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- znęcać się nad innymi uczniami.
- w czasie trwania zajęć wychodzić poza teren szkoły.
- przynosić niebezpiecznych przedmiotów.
- wagarować.
- zmuszać innych do określonych działań czy zachowań.
- spożywać alkohol, palić papierosy, zażywać narkotyków.
- spóźniać się na lekcje.
- przeszkadzać w zajęciach lekcyjnych.
- bez pozwolenia wychodzić z klasy w czasie zajęć lekcyjnych.
- używać wulgaryzmów.
- używać siły fizycznej wobec koleżanek i kolegów.
- dewastować urządzeń w łazienkach, na korytarzach i w klasie.
- bawić się zapalniczkami i zapałkami.
- ściągać na sprawdzianach.
- siedzieć na parapecie na korytarzu szkolnym.
- wyzywająco się ubierać.
W szkole staramy się:
- uczyć się systematycznie.
- przestrzegać kontraktów
poszczególnych przedmiotów.

klasowych,

zawartych

między

uczniami

a

nauczycielami

- pomagać w nauce uczniom słabszym.
- kłaniać się na powitanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
- być życzliwym dla innych.
- włączać do rozmów i wspólnych zajęć uczniów, którzy pozostają na uboczu.
- informować dorosłych (nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły) o przypadkach znęcania się.
- pomagać uczniom, nad którymi ktoś się znęca.
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- szanować zieleń i wspólną własność.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum mają obowiązek poszanowania mienia szkolnego i dbania o
estetyczny wygląd pomieszczeń i budynku szkolnego.
Za spowodowaną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził i klasa, o ile nie jest
możliwe ustalenie sprawcy.
Regulamin szkoły zatwierdzają: Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, akceptuje
dyrektor. Regulamin obowiązuje od chwili akceptacji przez dyrektora i może być zmieniony w
części lub całości przez organy, które go zatwierdziły. Regulamin funkcjonuje jako dokument
uzupełniający postanowienia Statutu.
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