Regulamin porządkowy
w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 11
kwietnia 2007r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542 z późn. zm.) oraz
Statut Publicznego Gimnazjum nr 1.
Celem

Regulaminu

jest

przede

wszystkim

zapewnienie

ładu,

porządku

i bezpieczeństwa uczniów w szkole, a także uściślenie zapisów statutu zgodnie
z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu natomiast nauczyciele
zobowiązani są do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez uczniów.

1. Uczniowie dbają o czystość i porządek w szkole:
 dbają o czystość klas i korytarzy - sprzątają po sobie, śmieci wyrzucają
do kosza,
 szanują sprzęt i pomoce szkolne - nie niszczą go oraz nie piszą po ławkach
i ścianach,
 za porządek w gabinecie odpowiedzialni są uczniowie i nauczyciele; po
skończonej lekcji uczniowie opuszczają gabinet, zostawiając w nim
porządek,
 szanują szkolną galerię i inne gabloty - nie zrywają i nie niszczą plakatów,
ogłoszeń, itp.
 każdą

zauważoną

usterkę

zgłaszają

nauczycielowi

dyżurującemu,

konserwatorowi lub dyrektorowi szkoły.

2. Uczniowie pamiętają
terenie szkoły:

o zasadach bezpiecznego zachowania się na

 unikają niebezpiecznych zabaw

tj. popychanie, szarpanie, kopanie,

rzucanie przedmiotami, bieganie po korytarzach, itp.
 reagują na niebezpieczne zachowania innych

tj. bójki, rozdawanie

podejrzanych środków, niszczenie mienia szkoły, itp.
 o każdym niewłaściwym zachowaniu i innych niepokojących sytuacjach
natychmiast informują nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika
szkoły,
w przypadku stwierdzenia zniszczeń, uczeń ma obowiązek naprawić je w



ciągu 7 dni – za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają
jego rodzice,
 nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów

tj.

zapalniczek, petard, scyzoryków, itp.
 nie przyprowadzają obcych osób,
 nie przynoszą do szkoły cennych rzeczy - w razie kradzieży szkoła nie
ponosi za nie odpowiedzialności,
 nie otwierają okien na korytarzach i nie wychylają się przez nie,
 nie rzucają kulek śniegowych w stronę okien i drzwi.

3. Uczniowie właściwie i kulturalnie zachowują się w szkole:
 korzystają z szatni przed rozpoczęciem lekcji, do klasy nie wchodzą
w kurtkach,
 do szkoły przychodzą punktualnie, nie spóźniają się na zajęcia lekcyjne,
 po dzwonku na lekcję ustawiają się przed gabinetem,
 w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie mają wyłączony telefon komórkowy
i

inne

urządzenia

elektroniczne

(szczegółowe

zasady

korzystania

z urządzeń elektronicznych w zał.1),
 na lekcje uczniowie przynoszą wszystkie potrzebne podręczniki i przybory
szkolne,

 na przerwie nie biegają po korytarzu, nie krzyczą, nie spędzają

bez

potrzeby przerw w toalecie,
 bezwzględnie nie opuszczają terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły
aż do zakończenia lekcji,
 bezwzględnie nie używają niedozwolonych substancji psychoaktywnych
(szczegółowe przepisy w zał.2),
 reagują na uwagi nauczycieli i wszystkich innych pracowników szkoły.

4. Uczniowie dbają o swój godny wizerunek:
 dbają o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę –
przychodzą do szkoły stosownie i estetycznie ubrani,
 na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje

strój apelowy (biała

bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica),
 na lekcjach w.f uczniów obowiązuje strój sportowy,
 uczennice do szkoły przychodzą bez wyzywającego makijażu,
 ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie noszą do szkoły wiszących
kolczyków i innej ekstrawaganckiej biżuterii, a także butów na zbyt
wysokich obcasach; niedopuszczalne jest noszenie kolczyków w innych
miejscach niż uszy,
 ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie przebywają na terenie szkoły w
nakryciach głowy (czapki, kaptury) zasłaniających twarz.

Nieprzestrzeganie

Regulaminu

porządkowego

konsekwencji zgodnie ze Statutem Szkoły
Oceniania

powoduje

wyciąganie

i Wewnątrzszkolnym Systemem

Zał. 1
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz

1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania

na lekcjach

telefonów

komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz.
2. Wyłączony telefon komórkowy i inne w/w urządzenie powinny znajdować się w
torbie

(plecaku,

torebce).

W

razie

kradzieży

szkoła

nie

ponosi

odpowiedzialności za sprzęt przyniesiony do szkoły.
3. Zgodnie z polskim prawem uczniom na terenie szkoły nie wolno fotografować,
filmować oraz nagrywać innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły bez ich
zgody; wyjątek stanowią oficjalne uroczystości szkolne lub klasowe.
4. W przypadku nieprzestrzegania w/w zapisu telefon (lub inne w/w urządzenie)
zostaje odebrany przez nauczyciela i zdeponowany w sekretariacie,:
a) wyłączony telefon (lub inne w/w urządzenie) jest w zaklejonej kopercie,
podpisanej własnoręcznie przez ucznia,
b) o odebraniu uczniowi telefonu (lub innego w/w urządzenia) rodzice są
informowani przez wychowawcę,
c) rodzice osobiście odbierają telefon w sekretariacie.
5. W przypadkach nagłych, wymagających konieczności kontaktu

z rodzicami,

uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie.
6. Za nieprzestrzeganie zakazu używania telefonu komórkowego (lub innego w/w
urządzenia) w szkole lub odmowy oddania przez ucznia telefonu (lub innego w/w
urządzenia) nauczycielowi stosuje się następujące kary:
a) za pierwszym razem – uwaga pisemna
b) w przypadku powtarzania łamania w/w zakazu – dalsze kary regulaminowe.

Zał. 2
Przepisy dotyczące używania przez uczniów niedozwolonych substancji
psychoaktywnych tj. papierosy i e - papierosy, alkohol, narkotyki
i dopalacze.

Palenie papierosów i e – papierosów, picie alkoholu i branie narkotyków, w tym
dopalaczy przez młodzież jest szkodliwe i niebezpieczne.
Chcemy, aby uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu mogli uczyć się
i dorastać w środowisku bezpiecznym, zdrowym i wolnym od środków
odurzających. Dlatego szkoła posiada przepisy, które dotyczą posiadania
i używania przez uczniów papierosów (w tym e – papierosów), alkoholu oraz
narkotyków (w tym dopalaczy). Obowiązują one wszystkich uczniów naszego
gimnazjum.
Uczeń, który do tej pory eksperymentował z wyżej wymienionymi środkami,
a zwróci się o pomoc może liczyć na nasze wsparcie i uzyskać informacje o tym,
jak i gdzie można podjąć terapię.
Jeżeli jednak uczeń będzie przebywać na terenie szkoły pod wpływem środków
odurzających, alkoholu lub będzie palił papierosy musi się liczyć z następującymi
konsekwencjami:
1. otrzymaniem nagany dyrektora szkoły,
2. zwołaniem Komisji Wychowawczej z udziałem wicedyrektora, wychowawcy,
pedagoga

szkolnego, rodziców oraz w zależności od sytuacji kuratora

sądowego,
3. zawiadomieniem policji oraz Sądu Rodzinnego
W przypadku, gdy uczeń podejmie terapię, rodzice są zobowiązani

do

zdawania relacji z jej przebiegu.
W przypadku, gdy uczeń nie podejmie terapii, sprawa zostanie skierowana do
Sądu Rodzinnego, który z kolei może podjąć decyzję o umieszczeniu ucznia
w ośrodku odwykowym.

