
Szczegółowe uregulowania porządkowe

§ 1. Szczegółowe uregulowania organizacyjno–porządkowe w zakresie bezpieczeństwa
uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i w sytuacjach przebywania
uczniów na terenie szkoły w czasie pozalekcyjnym:

1. Uczniowie zobowiązani są do posiadania przy sobie karty magnetycznej i okazywania
jej na żądanie nauczyciela.

2. W okresie  roku szkolnego  od 15 października  do  30 kwietnia  obowiązuje  uczniów
zakaz  wychodzenia  podczas  przerw  poza  budynek  szkoły,  natomiast  w  pozostałym
terminie roku szkolnego w dni pogodne (bezdeszczowe) uczniowie mogą wychodzić na
ogrodzony teren przed budynkiem szkoły w trakcie  przerw od 11.30 do 11:45 oraz
12.30 do 12.45.

3. Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  nie  wcześniej  niż  15  min.  przed  planowanym
rozpoczęciem  lekcji,  za  wyjątkiem  uczniów  zapisanych  do  świetlicy  i  uczniów
niepełnosprawnych.

4. Uczniowie niepełnosprawni przebywający w szkole przed planowanymi zajęciami i po
nich  (w  zależności  od  potrzeb)  planowanych  zajęciach  pozostają  pod  opieką
nauczyciela  w wyznaczonym miejscu.

5. Uczniowie  opuszczają  szkołę  do  15  min.  po  zakończeniu  planowanych  zajęć  (za
wyjątkiem  osób,  które  po  lekcjach  korzystają  z  posiłków  w  stołówce  i  opuszczają
szkołę po spożyciu posiłku oraz uczniów niepełnosprawnych, oczekujących na przewóz
i uczniów zapisanych do świetlicy).

6. W przypadkach konieczności wcześniejszego przybycia do szkoły lub oczekiwania na
dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne,  uczniowie  zobowiązani  są  do  pobytu  w  świetlicy
szkolnej, natomiast uczniowie starsi - do pobytu na forum. Uczniowie przychodzą na
zajęcia  co  najwyżej  na  10  minut  przed  ich  rozpoczęciem  i  opiekę  nad  nimi  pełni
nauczyciel prowadzący zajęcia do momentu opuszczenia przez nich szkoły.

7. W godzinach  pozalekcyjnych,  uczniowie  mogą  przebywać  w szkole  wyłącznie  pod
nadzorem nauczyciela lub innej osoby (za zgodą dyrektora).

8. Po  dzwonku  na  lekcję,  uczniowie  oczekują  w  ciszy  na  nauczyciela  przed  salą
i ustawiają się w parach; w sytuacji,  gdy nauczyciel  nie zgłosi się na lekcję w ciągu
5 minut  po  dzwonku,  klasa  udaje  się  na  parter  w  rejon  portierni,  a  przedstawiciel
samorządu klasowego lub dyżurny zgłasza niezwłocznie ten fakt dyrektorowi.

9. W celu uniknięcia dużego zatłoczenia podczas przerw na głównej klatce schodowej,
uczniowie uczący się w salach 218 – 220, 114 – 117, 203, 204 oraz 131 schodzą na
parter bocznymi klatkami schodowymi.

10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na katechezę przebywają w tym czasie odpowiednio:
w przypadku uczniów kl. I - IV – na świetlicy szkolnej, a kl.  V – VIII i oddziałów
licealnych w czytelni.

11. Uczniowie zwolnieni  z zajęć wychowania fizycznego pozostają  na sali  ćwiczeń pod
nadzorem  nauczyciela  wychowania  fizycznego  za  wyjątkiem  sytuacji  gdy  zajęcia
przewidziane są w danym dniu jako pierwsze lub ostatnie, wtedy na pisemny wniosek
rodzica i na jego odpowiedzialność uczeń za zgodą dyrektora może przyjść do szkoły
odpowiednio później lub opuścić szkołę wcześniej.

12. Wejście i wyjście ze szkoły możliwe jest tylko wejściem głównym obok portierni.
13. Pracownik portierni sprawuje nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły.
14. Punkt  oczekiwania  rodziców  lub  upoważnionych  osób  na  dzieci  ustala  się

przy wejściu głównym przed szkołą lub przy portierni, w wyznaczonym do tego celu
miejscu.



15. Rodzice,  których  dzieci  przebywają  w  świetlicy  szkolnej  odbierają  swoje  dzieci
osobiście, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u pracownika portierni.

16. Szczegółowe zasady dotyczące kontroli wejść i wyjść do szkoły reguluje  Procedura
ograniczająca swobodny, niekontrolowany dostęp do budynku szkolnego.

17.  O wszystkich imprezach organizowanych przez wychowawcę lub samorząd szkolny
należy odpowiednio wcześnie powiadomić dyrekcję szkoły.

18. Za organizację danej imprezy odpowiedzialność ponosi nauczyciel (jej organizator).
19. W  przypadku  organizowania  dyskoteki  przez  samorząd  uczniowski  obowiązują

następujące ustalenia:
1) przewodniczący klas powinni na dzień przed dyskoteką przedłożyć opiekunowi

samorządu  uczniowskiego  listy  uczestników  dyskoteki  podpisane  przez
wychowawców,

2) za porządek odpowiedzialny jest samorząd danej szkoły wraz z opiekunem klasy
wyznaczonej do organizacji imprezy,

3) uczestnikami dyskoteki mogą być wyłącznie uczniowie naszej szkoły.

§ 2. Szczegółowe wymagania w zakresie stroju i wyglądu zewnętrznego ucznia na terenie
szkoły:

1. We  wszystkich  typach  szkół,  (bez  względu  na  pogodę),  w  przypadku  dziewcząt
niedopuszczalne są ubiory ażurowe, na ramiączkach, z głębokim dekoltem, odsłaniające
brzuch lub plecy (zakaz nie dotyczy dyskotek, komersów i studniówek organizowanych
w szkole lub przez szkołę).

2. W przypadku wszystkich uczniów obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy, łańcuchów
przy odzieży,  napisów i symboli reklamujących narkotyki, alkohole, papierosy i grupy
nieformalne  oraz napisów i  symboli  o nieprzyzwoitych  treściach oraz zakaz  noszenia
ozdób typu „piercing” na twarzy i na innych widocznych częściach ciała.

3. Podczas  uroczystości  szkolnych  i  państwowych,  w  dniach  zdawania  egzaminów
zewnętrznych  uczniów  obowiązuje  strój  galowy,  na  który  składa  się:  w  przypadku
dziewcząt  – biała  bluzka oraz ciemna spódnica (lub ciemne spodnie),  a w przypadku
chłopców – biała  koszula i  ciemne spodnie typu garniturowego;  strój  na uroczystości
szkolne  nie  może  zawierać  elementów  nieodpowiednich,  np.  sportowych  butów oraz
spodni i kurtek dżinsowych.

4. Uczniom szkoły  podstawowej  zabrania  się:  farbowania  włosów,  stosowania  makijażu
(cieni do powiek, tuszu do rzęs, szminek, podkładów), malowania paznokci i noszenia
zbyt długich paznokci.

§ 3. Szczegółowe wymagania w zakresie korzystania z telefonów komórkowych i innego
sprzętu elektronicznego w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

1. Uczeń  może  posiadać  telefon  komórkowy  lub  inny  sprzęt  elektroniczny  za  wiedzą
rodzica (opiekuna prawnego).

2. W czasie  zajęć lekcyjnych  obowiązuje zakaz używania  telefonów komórkowych  oraz
zakaz rejestracji obrazu i dźwięku. Zgodę na filmowanie, fotografowanie i nagrywanie
wydaje  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Podczas  zajęć  lekcyjnych  telefon  musi  być
wyciszony.

3. W  szkole  obowiązuje  ponadto  zakaz  nagrywania  i  filmowania  podczas  przerw
międzylekcyjnych,  dyskotek  i  innych  imprez,  nauczycieli,  uczniów  i  innych
pracowników szkoły, bez ich wyraźnej zgody. Rozpowszechnianie takich materiałów jest
przestępstwem i podlega karze zgodnie z kodeksem karnym.

4. W  przypadku  łamania  wyżej  wymienionego  zakazu  mają  zastosowanie  zapisy
Punktowego systemu oceniania zachowania uczniów;.



5. Uczeń,  który  pozostaje  w  pilnej  potrzebie  skontaktowania  się  rodzicem  (opiekunem
prawnym) może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.

§ 4. Za bezpieczeństwo przyniesionych do szkoły wartościowych przedmiotów, które nie
mają  związku  z  procesem nauczania  odpowiada  sam uczeń  (dotyczy  to  również
telefonów komórkowych).

§ 5. Uczeń, który kończy szkołę lub wypisuje się ze szkoły zobowiązany jest do:
1. Zwrotu wypożyczonych podręczników oraz książek do biblioteki szkolnej.
2. Uporządkowania szafki i zwrotu klucza.


