REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA UCZNIÓW
ZSTiO IM. S. ŻEROMSKIEGO
1. Lekcje w szkole rozpoczynają się od 8.00 i trwają do 17.35 (wg planu zajęć dla każdej
klasy) – www.zeromski.czest.pl.
2. Uczeń ma obowiązek nosić w widocznym miejscu elektroniczną kartę jako identyfikatora
oraz rejestrować swoje wejście i wyjście ze szkoły za pomocą elektronicznej karty
identyfikacyjnej MANTICA KD.
3. Lekcje odbywają się w klaso-pracowniach, ( każdy przedmiot w innej sali) więc dla
bezpieczeństwa uczniów ruch po klatce schodowej odbywa się prawą stroną.
4. Podczas przerw lekcyjnych nie wolno opuszczać terenu szkoły. Szkoła jest monitorowana,
co zwiększa bezpieczeństwo uczniów.
4. Osoby nie będące uczniami szkoły nie mają prawa przebywać na jej terenie.
Nie wolno przyprowadzać na teren szkoły kolegów i koleżanek z innych szkół, wprowadzać
ich na lekcje.
5. Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szatniach.
W szkole obowiązuje obuwie miękkie, zabrania się chodzenia w klapkach, japonkach i na
wysokich obcasach. (dla bezpieczeństwa). Zabrania się wchodzenia do sali gimnastycznej w
innym obuwiu niż sportowe o miękkiej, jasnej podeszwie.
6. Strój szkolny ma być stosowny i skromny, niedopuszczalny jest ostry, wyzywający
makijaż, ozdoby wiszące np. w nosie
7. Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy ( biało- czarny lub biało-granatowy).
8. Podczas lekcji zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych np. mp3. Telefony komórkowe należy wyłączyć przed wejściem na lekcję.
Nauczyciel może zabrać dzwoniący na lekcji telefon, aby oddać go rodzicom na najbliższym
spotkaniu. (kontakt tel. rodziców z uczniami tylko podczas przerw).
9. Zabrania się także wchodzić na lekcję z kawą, napojami, zapiekankami itp. Posiłki należy
spożywać w czasie przerw najlepiej w świetlicy szkolnej. W świetlicy szkolnej działa sklepik,
w którym można kupić napoje i śniadanie.
10. Zabrania się przynoszenia do szkoły i używaniaw szkole oraz na terenie wokół
szkoły niebezpiecznych narzędzi, alkoholu, papierosów, w tym e-papierosów, narkotyków i
innych używek.
11. W szkole i wokół szkoły obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków. Uczniowie palący nie mogą liczyć na
zwolnienie z opłat na Radę Rodziców oraz na zapomogi. W szkole funkcjonuje specjalna

procedura postępowania z palaczami. Za spożywanie alkoholu, posiadanie lub zażywanie
narkotyków grozi zgodnie ze statutem usunięcie ucznia ze szkoły.
12. Do szkoły nie należy przynosić rzeczy wartościowych. Szkoła nie odpowiada za zagubione i
skradzione rzeczy.
13. Każdego ucznia obowiązuje dbanie i poszanowanie mienia szkolnego. Zabrania się pisania po
ławkach, ścianach, niszczenia sprzętu szkolnego i toalet.
14. W przypadku nieobecności nauczyciela klasy są zwalniane z pierwszych i ostatnich lekcji.
Lekcje środkowe klasa odbywa pod opieką innego nauczyciela.
15. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli podawane są do wiadomości uczniów i nauczycieli
na tablicy ogłoszeń w karcie zastępstw (obok gab. nr. 33).
W przypadku nieobecności nauczyciela przewodniczący klasy lub jego zastępca zobowiązany
jest sprawdzić w karcie zastępstw, co robi klasa w danym dniu lub zasięgnąć informacji u
zastępców dyrektora (gab. nr. 33).
16. W przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia może zwolnić z lekcji tylko higienistka,
pedagog, wychowawca lub dyrekcja szkoły po uprzednim zawiadomieniu rodzica. Rodzic jest
zobowiązany odebrać ucznia ze szkoły.
17. Uczeń może być zwolniony z lekcji jedynie na podstawie oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych, iż biorą oni odpowiedzialność za samodzielny powrót ucznia do domu.
Zwolnienie podpisuje wychowawca oddziału, wicedyrektor lub pedagog w zeszycie zwolnień z
wzorami podpisów obojga opiekunów.
18. Uczniowie mają obowiązek oddawania nauczycielom wychowania fizycznego w depozyt
rzeczy wartościowych oraz gotówki. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada.
19. Uczniowie nie ćwiczący mają obowiązek pozostawać na sali gimnastycznej podczas lekcji
wychowania fizycznego. Nikt nie ma prawa przebywać w szatni.

