REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów
w Wilkasach
I Postanowienia ogólne
1. Regulaminowi podlegają uczniowie gimnazjum oraz nauczyciele w części dotyczącej
praw uczniów.
2. Dokumentem potwierdzającym przynależność ucznia do zbiorowości gimnazjalistów
jest ważna legitymacja szkolna.
3. Przełożonymi uczniów w szkole są: dyrektor, wychowawcy, nauczyciele.
4. Prawo zwracania uczniom uwagi za niewłaściwe zachowanie mają pracownicy
administracji szkolnej oraz opiekunowie uczniów dojeżdżających.
5. Reprezentantami społeczności uczniowskiej w szkole są: samorządy klasowe,
Samorząd Szkolny, Rada Rodziców.
6. Postanowienia regulaminu w zakresie obowiązków ucznia są jednym z kryteriów
ustalania okresowej i rocznej oceny ze sprawowania.
7. Strojem galowym, obowiązującym podczas uroczystości szkolnych jest:
a) dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica (czarna lub granatowa)
b) dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie (lub garnitur).
8. Ustala się, że Święto Szkoły obchodzone będzie w ostatnim tygodniu kwietnia.

OBOWIĄZKI UCZNIA
A. Lekcja
1. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych (mieć zeszyty, podręczniki itp.)
2. Systematycznie przygotowywać się do lekcji:
- wykonywać zadania domowe (pisemne i ustne)
- uzupełniać na bieżąco braki wynikające z nieobecności w szkole (przy
dłuższej nieobecności ze względów zdrowotnych może mieć wyznaczony
dodatkowy termin).
3. Pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku.
4. Punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne:
- po dzwonku na lekcję ustawić się pod klasą w dwóch rzędach (dziewczęta,
chłopcy) pierwsze wchodzą dziewczęta
- nie opuszczać samowolnie zajęć (może to nastąpić po wyrażeniu zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia lub pisemnego zwolnienia nauczyciela).
5. Przynosić w terminie usprawiedliwienia – na najbliższą godzinę wychowawczą
nie później niż w terminie 1 tygodnia od nieobecności. W przeciwnym
przypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
6. Na zajęcia do sali gimnastycznej można wejść tylko z nauczycielem.

B. Przerwa
1. Podczas przerw należy przebywać na terenie szkoły ( w budynku lub na podwórku
przed szkołą).
2. Przerwa obiadowa dla uczniów gimnazjum trwa od godziny 1355 do 1415.
3. W okresie wyznaczonym przez dyrektora nie opuszczać budynku szkoły (oprócz
przerwy obiadowej).
4. Nie biegać po korytarzach, nie hałasować nadmiernie (uważać na młodszych).
5. W toaletach przebywać tylko za wyraźną potrzebą fizjologiczną.
6. Nie dewastować sprzętu, nie niszczyć dekoracji (dotyczy również wyjmowania
szpilek z dekoracji). Naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę lub posprzątać.
C. Świetlica. Dojazd do szkoły i ze szkoły
1. Przebywać pod opieką wyznaczonego nauczyciela, opiekuna świetlicy (zwolnienie
tylko na pisemną zgodę rodziców).
2. Odjeżdżać do domu w wyznaczonych godzinach (w przeciwnym wypadku należy
mieć pozwolenie dyrektora szkoły na przedłużenie pobytu w szkole).
3. Dbać o bezpieczeństwo podczas dojazdów i kulturę zachowania się w autobusie.
4. Stosować się do uwag i zaleceń opiekunów w autobusie.
D. Higiena osobista, strój ucznia
1. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
2. Dbać o schludny i czysty ubiór oraz estetykę fryzury:
- strój powinien być kompletny, dokładnie zakrywający części ciała, mające
wpływ na poczucie bezpieczeństwa w szkole (okolice brzucha i pleców).
3. Nie stosować makijażu, nie nosić ekstrawaganckiej biżuterii – zakaz
umieszczania kolczyków i podobnych ozdób w innych częściach ciała niż ucho.
4. Okrycia wierzchnie (kurtki, płaszcze i czapki) pozostawiać w szatni szkolnej.
E. Kultura zachowania
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
6.

Przestrzegać kultury języka:
stosować wyrazy i zwroty grzecznościowe
nie używać wulgaryzmów (w mowie i piśmie)
Okazywać szacunek wszystkim pracownikom gimnazjum (np.: nie trzymać rąk w
kieszeni w czasie rozmowy z nauczycielem).
Szanować przekonania, poglądy, godność pracowników i uczniów.
Stosować się do uwag nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.
Zachowywać się kulturalnie w stołówce szkolnej (nie hałasować, zdjąć kurtki,
płaszcze, czapki).
Dbać o ład i estetykę otoczenia i wszystkich pomieszczeń szkolnych (śmieci wyrzucać
do koszy, ustawiać krzesła w klasach, nie niszczyć zieleni wokół szkoły).

F. Bezpieczeństwo i zdrowie własne
1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracowniach i sali gimnastycznej w czasie
przerw oraz w drodze do i ze szkoły.
2. Nie wszczynać bójek.

3. Nie stosować przemocy fizycznej, psychicznej, słownej wobec kolegów i koleżanek.
4. Bronić słabszych i młodszych przed agresją.
5. Zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi, zabawek, przedmiotów
zbędnych do nauki – telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy MP3
itp.
6. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków
odurzających.
7. O wszelkich zagrożeniach informować nauczycieli dyżurnych, wychowawców lub
dyrektora szkoły.

mgr Zygmunt Marciniak
……………………………..
(dyrektor szkoły)

