ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIA W SZKOLE
• po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany
obuwia,
• zmiana obuwia odbywa się w szatni,
• na terenie budynku szkolnego ( dotyczy to również Sali gimnastycznej)
obowiązuje obuwie sportowe na jasnym spodzie,
• opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione,
• uczniowie dojeżdżający opuszczają szkołę z opiekunem dowozu 5 minut
przed planowanym odjazdem autobusu,
• uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły w czasie
trwania zajęć lekcyjnych,
mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw, po
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• uczniowie
lekcyjną,
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dzwonku na lekcję zobowiązani są do ustawienia pod odpowiednią salą
• uczniowie, którzy w danym czasie nie mają zajęć lekcyjnych lub oczekują
•

gim

na odwóz, zobowiązani są do przebywania w czytelni,
w trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom: biegania,
urządzania bójek, gier i innych czynności zagrażających bezpieczeństwu,
jak również opuszczenia budynku szkoły,
• zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz siadania na
parapetach,
• uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
NA PRZERWIE
1. Uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerwy.
2. Uczniowie mają obowiązek:
• podczas przerw przebywać na terenie budynku gimnazjum
( o ile pozwoli pogoda mogą przebywać na boisku szkolnym),
• stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli dyżurujących na
terenie szkoły, zgłaszać dyżurującym odstępstwa od regulaminu,
• dbać o estetykę i porządek na korytarzu,
• dbać o kulturę słowa, stosować zwroty grzecznościowe,
• przeciwdziałać zachowaniom agresywnym,
• bezpiecznie przemieszczać się między salami lekcyjnymi na
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schodach ( ruch prawostronny),
• ograniczać nadmierny hałas,

3. Uczniowie nie mogą:
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• układać plecaki w rzędach pod ścianą klas.

szkoły,

gim

• korzystać z wejścia głównego przeznaczonego do pracowników
• biegać po korytarzach i klatce schodowej,
• utrudniać innym poruszanie się po szkole,
• używać wulgaryzmów i przejawiać zachowania agresywne,
• przebywać w czasie przerw w klasach, sali gimnastycznej,
szatni, toaletach bez wyraźnej potrzeby,
• otwierać okien na korytarzach szkolnych, siadać na parapetach
i posadzkach,
•

brać udziału w grach i zabawach ruchowych na korytarzach
szkolnych ( np. piłka nożna).

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w uporządkowany
sposób pod drzwiami pracowni.

