REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM NR 6

1 .Uczniowie przebywający na terenie obiektu szkolnego zobowiązani są do przestrzegania
tygodniowego planu zajęć w szczególności do punktualnego rozpoczynania zajęć.
2 .Jeżeli uczeń jest zwolniony z ćwiczeń na lekcji wych.-fiz. ma obowiązek w tym czasie
przebywać na sali gimnastycznej. Jeżeli nie uczestniczy w lekcji religii ma obowiązek
przedstawić zwolnienie od rodziców na początku roku szkolnego, a w czasie lekcji religii
przebywać w świetlicy lub czytelni.
3 .W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, nie opuszczają budynku
szkoły .
4.Po przyjściu do szkoły uczeń pozostawia w szatni okrycie wierzchnie.
5 .W czasie od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuścić terenu szkoły.
Uczeń może opuścić teren szkoły jedynie po zakończeniu zajęć w danym dniu.
6 .Jeżeli zajęcia lekcyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły uczniowie wychodzą na
zewnątrz jedynie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. Wszelkie imprezy organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą
odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły i pod opieką nauczycieli.
8 . Ucznia obowiązuje schludny i czysty ubiór. Na uroczystościach szkolnych uczeń powinien
być ubrany w strój galowy( biała bluzka, koszula, sweter, niebieskie/granatowe/czarne
spódnica lub spodnie / inny elegancki strój).
9 . Zabrania się noszenia w szkole fryzury, garderoby oraz biżuterii i niestosownych
dodatków naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne ( wyzywający makijaż i fryzura
nadmiar biżuterii, odsłonięte ciało itp.)
10 .Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie
sportowe używane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej.
11.Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych
przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz żywych zwierząt.
12. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych celem: fotografowania,
nagrywania, filmowania. Uczniowie mogą posiadać telefon komórkowy, który w trakcie
lekcji powinien być wyłączony i schowany. Posługiwanie się telefonem w czasie lekcji
skutkuje odebraniem aparatu przez nauczyciela. Telefon muszą odebrać rodzice lub
opiekunowie prawni w sekretariacie szkoły. Uczniowie mogą korzystać z telefonu podczas
przerw. Uczeń przynosi telefon na własną odpowiedzialność- w przypadku jego zaginięcie
szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
13. Używanie aparatów MP-3 oraz innych jest dopuszczalne podczas przerw. W trakcie zajęć
aparaty muszą być wyłączone i umieszczone w torbie lub plecaku. Nie stosowanie do zakazu
skutkuje odebraniem aparatu przez nauczyciela. Aparat muszą odebrać rodzice lub
opiekunowie prawni w sekretariacie szkoły.

14.Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego, dbania o czystość i
estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych, utrzymania czystości w pomieszczeniach
sanitariatów.
15 .Uczniowie mają obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności, a wychowawcy
dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności od rodziców.
16.Uczniowie, którzy nie przestrzegają postanowień Statutu Szkoły mogą zostać ukarani w
sposób określony w Statucie: upomnieniem wychowawcy klasy, pozbawieniem pełnionych w
klasie funkcji, zawieszeniem w prawach ucznia na okres zależny od rodzaju przewinienia,
upomnieniem lub naganą Dyrektora, pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły,
zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, obniżeniem oceny z
zachowania, przeniesieniem do równoległej klasy
17.Za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i Statutu Szkoły uczeń może
zostać ukarany przeniesieniem do innej szkoły.

