Zasady zachowania się uczniów na terenie
Zespołu Szkół w Gołąbkach.
Zasady korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń szkolnych.
Każdy uczeń zachowuje się w sposób nie naruszający zasad "dobrego wychowania", oraz
poszanowania praw i godności innych.
2. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń.
3. W budynku szkolnym i jego otoczeniu uczniom nie wolno palić papierosów i pić alkoholu.
4. Za nieświadomie wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.
5. Uczeń, który świadomie zniszczył mienie szkoły, oprócz odpowiedzialności materialnej ponosi karę
przewidzianą w Statucie lub ustanowioną przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.
6. Każda klasa opiekuje się jedną salą szkolną wspólnie z nauczycielem - opiekunem pracowni.
7. Przebywanie w klasach poza lekcjami jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela lub w jego
obecności.
8. Zabrania się wnoszenia do szkoły zapalniczek i zapałek.
9. Zabrania się korzystania w czasie lekcji z telefonów komórkowych.
10. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.
11. Do pracowni informatycznej uczniowie mogą wejść wyłącznie z nauczycielem.
1.

Zasady opieki nad salami lekcyjnymi.
Klasa opiekująca się salą ma prawo do:
1. Odbywania w niej możliwie największej ilości zajęć w tygodniu,
2. Wystroju sali wg własnej koncepcji, zaakceptowanej przez nauczyciela - opiekuna sali,
3. Wykorzystania jej do urządzenia zebrań klasowych, wieczorków towarzyskich i innych zajęć
pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem - opiekunem.
Klasa opiekująca się salą ma obowiązek:
1. Przestrzegania ładu i porządku w przydzielanej sali, dbania o stan dekoracji i jej aktualizację,
2. Dokonywania okresowego przeglądu stanu sprzętu i jego ewentualnej naprawy,
3. Zgłaszania zauważonych szkód wymagających fachowej naprawy nauczycielowi - opiekunowi sali,
4. Opuścić salę na czas przerwy.
Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz o jej stan po skończonych lekcjach.

Zasady korzystania z szatni.
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2.
3.
4.
5.
6.

Uczniowie użytkują szafki na ubrania, które zostały im wyznaczone przez wychowawcę.
Uczniowie posiadają klucze do swoich szafek, za które odpowiadają materialnie.
Za czystość szafek odpowiadają współużytkownicy.
W szafkach pozostawia się buty i wierzchnie okrycie.
Na czas zajęć lekcyjnych szatnia jest zamykana przez panie woźne.
W dniach, kiedy jest siedem godzin lekcyjnych:
 szatnia pozostaje zamknięta w czasie ostatniej lekcji
 uczniowie nie oczekujący na autobus zgłaszają się do pań woźnych.

Zasady zachowania się w czasie przerw.
Uczniowie SP przebywają wyłącznie na terenie starego budynku.
Uczniowie SP korzystają z toalet w starym budynku.
Uczniowie Gimnazjum przebywają wyłącznie w nowym budynku na dolnym korytarzu.
Uczniowie Gimnazjum korzystają z toalety na dolnym korytarzu w nowym budynku.
Uczniowie SP spożywają obiady wyłącznie w czasie pierwszej długiej przerwy tj. o godz. 1040.
Uczniowie Gimnazjum spożywają obiady wyłącznie w czasie drugiej długiej przerwy, tj. o godz.
1140.
7. Uczniowie dyżurujący w nowym budynku mają obowiązek nie wpuszczać nikogo na górny
korytarz, a w przypadku jakichkolwiek incydentów powiadamiać nauczycieli dyżurujących.
8. Uczniowie mają obowiązek nie opuszczać budynku szkoły w czasie przerw.
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Zasady przebywania na terenie szkoły na 7 godzinie lekcyjnej.
1. Uczniowie miejscowi (i nie oczekujący na autobus) mają obowiązek po skończonych zajęciach
dydaktycznych lub dodatkowych opuścić teren szkoły.
2. Uczniowie oczekujący na autobus mają obowiązek przebywać w budynku szkoły (również ci,
którzy skończyli lekcje wcześniej) i zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu
lekcji.
3. W okresie wiosenno-letnim dopuszcza się przebywanie uczniów poza budynkiem szkoły, ale
wyłącznie na terenie boiska i na placu przed wejściem do szkoły,
4. Zabrania się uczniom wychodzenia na ulicę.
5. Na zewnątrz można wychodzić wówczas, gdy temperatura powietrza wynosi co najmniej 12°C oraz
panują sprzyjające warunki atmosferyczne (brak opadów deszczu, śniegu itp.).
6. W okresie zimowym zabrania się:
 zabaw śniegiem na terenie szkoły („nacieranie”, rzucanie śnieżkami itp),
 wnoszenia śniegu do budynku szkoły i do autobusu.
7. Zabrania się przebywania na terenie boiska bez opieki nauczyciela dyżurującego.
8. Bez zgody dyrektora szkoły nauczyciel dyżurujący nie może opuścić stanowiska dyżuru.
9. W przypadku wyjścia wszystkich uczniów Gimnazjum przed budynek szkoły obaj nauczyciele
dyżurujący mają obowiązek pełnić dyżur na zewnątrz.
10. Nauczyciel dyżurujący w starym budynku może zezwolić uczniom Szkoły Podstawowej wyjść na
zewnątrz, jednakże zobowiązany jest do wyjścia razem z nimi. W budynku szkoły pozostają
wówczas jedynie uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne lub znajdujący się w czytelni
i pracowni multimedialnej.
11. Sprzęt sportowy udostępniają nauczyciele wychowania fizycznego lub (za ich zgodą) nauczyciele
dyżurujący. Uczniowie mają obowiązek dbać o wypożyczony sprzęt sportowy i zwracać go 5 minut
przed końcem ostatniej lekcji.
12. Zasady korzystania z boiska określa stosowny regulamin.
13. Wszelkie odstępstwa od regulaminu i zasad bezpieczeństwa uczniowie mają obowiązek zgłaszać
nauczycielowi dyżurującemu.

Zasady zachowania się w autobusie.
1. Uczniowie mają obowiązek wsiadać spokojnie bez przepychania się.
2. Uczniowie mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie niszczyć sprzętów znajdujących się w
autobusie i nie naruszać zdrowia innych uczniów.
3. Zabrania się klęczeć na siedzeniach.
4. W przypadku jakichkolwiek incydentów uczniowie mają obowiązek powiadamiać nauczycieli
dyżurujących w autobusie.

