Regulamin przebywania uczniów na terenie Zespołu Szkól nr 24
im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i Statutu Szkoły, określa
szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania szkoły w odniesieniu do jej uczniów.
1. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych, pozostając w tym czasie pod opieką nauczycieli, wychowawców oraz
innych pracowników szkoły,
2. zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć i przerw,
3. odpowiedzialność za zdarzenia i wypadki w czasie samowolnego opuszczenia terenu
szkoły przez ucznia ponoszą rodzice,
4. zwolnienie z zajęć lekcyjnych musi mieć formę pisemną lub jest to informacja
wysłana do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny z konta rodzica/opiekuna
prawnego,
5. uczeń bierze udział w zajęciach i korzysta z wyposażenia szkoły zgodnie z zasadami
ogólnie przyjętej kultury osobistej i społecznej,
6. uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia, a w ich trakcie –
uczestniczyć w lekcji, współpracować z nauczycielem i sobą nawzajem, nie zakłócać
toku lekcji w żaden sposób, w tym:

prywatnymi rozmowami,

jedzeniem (w tym żuciem gumy)

używaniem urządzeń elektronicznych:
1. uczniów obowiązuje zakaz posiadania włączonych telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć, na prośbę nauczyciela
wyłączony telefony pozostawia w miejscu wskazanym przez nauczyciela;
jeżeli uczeń nie przestrzega tego zakazu, otrzymuje wpis do dziennika
elektronicznego a nauczyciel ma prawo wskazać miejsce na odłożenie telefonu.
2. w wypadku podejrzenia złamania prawa dotyczącego używania telefonu
komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego postępuje się zgodnie z
procedurą: „Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły”. Do momentu przyjazdu rodziców telefon
komórkowy musi być wyłączony i złożony w wyznaczonym miejscu.
3. na terenie szkoły uczeń nie wykonuje zdjęć, nagrań video i głosowych bez
wyraźnej zgody nauczyciela lub dyrektora, pedagoga i innych
pracowników szkoły.
4. uczeń przynosi sprzęt na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za przyniesiony do szkoły sprzęt elektroniczny, jeżeli został
zniszczony, uszkodzony lub zaginął,
7. w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie zachowują się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,
7. na terenie szkoły oraz w innych miejscach wykorzystywanych przez szkołę do
prowadzenia zajęć i imprez pozalekcyjnych obowiązuje zakaz palenia papierosów
( dotyczy to również papierosów elektronicznych), spożywania alkoholu i substancji
psychoaktywnych, oraz przebywania pod ich wpływem,
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8. na teren szkoły nie wolno wnosić broni, atrapy broni, pałek, noży i innych
niebezpiecznych przedmiotów
9. uczniowie wchodzą na teren szkoły i opuszczają go tylko przez szatnię, gdzie
zmieniają obuwie. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie o jasnym spodzie.
Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.
10. na terenie szkoły uczniowie nie mogą przebywać w kominiarkach, kapturach czy z
zakrytą twarzą ( uczeń musi mieć odsłoniętą twarz, musi być rozpoznawalny)
11. dzwonek kończący przerwę oznacza konieczność ustawienia się uczniów na korytarzu
pod salą lekcyjną,
12. zabronione jest wprowadzanie osób obcych na teren szkoły,
13. na żądanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły uczeń ma obowiązek podać
swoje personalia, klasę i nazwisko wychowawcy,
14. uczniowie są zobowiązani do stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika
szkoły, który zwrócił im uwagę,
15. uczniowie okazują szacunek innym osobom, godnie i kulturalnie zachowuje się w
szkole i poza nią
16. uczniowie dbają o piękno mowy ojczystej i kulturę języka. Nie używają
wulgaryzmów, niestosownych komentarzy, naśmiewania się, lekceważenia innych,
17. uczniowie dbają o honor i tradycje szkoły
18. uczeń bierze udział w zajęciach zgodnie z planem lekcji; dotyczy to również zajęć
organizowanych przez szkołę za nieobecnych nauczycieli,
19. zabronione jest przebywanie na zajęciach w kurtkach i nakryciach głowy,
20. uczniowie, po zakończonych zajęciach, pozostawiają w salach lekcyjnych porządek,
ustawiają krzesła, itp.
21. uczniowie dbają o swoje miejsce i powierzone im pomoce a wszelkie uszkodzenia
zgłaszają nauczycielowi,
22. każdy uczeń osobiście odpowiada (także finansowo) za zniszczenia i uszkodzenia
sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole na skutek
celowego działania,
23. uczeń opuszcza salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia,
24. zwolnienie z zajęć świetlicowych podlega takim samym zasadom jak zwolnienie z
planowych lekcji i musi mieć formę pisemną,
25. jeżeli stan zdrowia uniemożliwia uczniowi uczestniczenie w zajęciach, pielęgniarka
szkolna lub inny pracownik szkoły zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów i
w porozumieniu z nimi decyduje o dalszym postępowaniu,
26. uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach religii i WDŻ pozostają pod opieką
pracownika świetlicy, biblioteki lub czytelni i mają obowiązek się do niego zgłosić,
27. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zobowiązani są do noszenia stroju
szkolnego,
28. każdy uczeń liceum jest zobowiązany do noszenia identyfikatora, w miejscu
widocznym,
 stój szkolny ucznia liceum powinien być estetyczny, o stonowanej kolorystyce, nie
eksponujący odkrytych części ciała,
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 uczniowie nie mają ekstrawaganckich fryzur, przesadnego makijażu oraz nie
demonstrują przynależności do grup subkulturowych,
 w dni uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: koszula, krawat, marynarka,
biała bluzka, ciemna spódnica, kostium w ciemnych kolorach,
 uczniowie mogą korzystać z kawiarenki mając obowiązek pozostawienia
wyznaczonego miejsca w należytym porządku.
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