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REGULAMIN GIMNAZJUM NR 14
im. KRÓLOWEJ JADWIGI
Wstęp
Celem i zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy
i umiejętności, stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju osobowości przy
zapewnieniu bezpieczeństwa.
W
szkole
obowiązują
zasady
demokracji,
samorządności
i współodpowiedzialności za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw tj. nauczycieli,
uczniów, rodziców.

I.
Tradycje szkoły
1. Uczeń ma prawo do tworzenia tradycji szkoły, nadając jej rodzinny, narodowy
i patriotyczny charakter.
2. Uczeń jest zobowiązany do szanowania symboli narodowych oraz kultywowania
tradycji szkoły.

II.
Kultura bycia i dyscyplina
1. Uczniów obowiązuje kultura słowa.
2. Uczniowie mają obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły
a także godnego zachowania się poza nią.

3. Uczeń ma obowiązek: przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę
pomieszczeń oraz zieleń w szkole i otoczeniu.

4. Rodzice ucznia lub zespołu uczniów winnych szkody lub marnotrawstwa są
materialnie odpowiedzialni za zniszczenia.

5. Obowiązkiem uczniów jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia
szkolne.
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6. Uczniowie przychodzą do szkoły rano, nie wcześniej niż o 745, w ciągu dnia na
15 minut przed godziną
rozpoczynającą zajęcia, z wyjątkiem uczniów
korzystających ze świetlicy szkolnej.

7. Uczniowie przychodzący do szkoły wcześniej lub pozostający po zajęciach
lekcyjnych mogą przebywać tylko w świetlicy szkolnej.

8. Pozostawanie uczniów w szkole poza zajęciami dydaktycznymi jest możliwe
wyłącznie pod opieką nauczyciela.

9. Uczniowie przebywają w sali zajęć tylko pod opieką nauczyciela.

10. W czasie przerw uczniowie przebywają tylko na kondygnacji, na której znajduje
się sala następnych zajęć edukacyjnych. Wyjątek stanowią uczniowie schodzący do
sklepiku szkolnego, sekretariatu i stołówki szkolnej.

11. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie przebywają w budynku szkolnym.
12. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest pisemna prośba rodziców
przekazana za pośrednictwem indeksu lub zwolnienie lekarskie potwierdzone
podpisem rodzica i wklejone do indeksu. Możliwe jest ustne usprawiedliwienie
skierowane do wychowawcy.

13. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia po powrocie do
szkoły.

14. Nieobecności nieusprawiedliwione traktowane są jako wagary.
15. Zwolnienia z zajęć w danym dniu może udzielić wychowawca, nauczyciel zajęć
lub dyrektor na prośbę osobistą lub pisemną rodziców, zamieszczoną w indeksie.

16. Zmiany w tygodniowym planie zajęć są podawane uczniom w postaci notatki
pisemnej zamieszczonej w indeksie, w celu poinformowania rodziców.

17. Uczniowie mają obowiązek informowania rodziców o wezwaniach do szkoły.
18. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd:
a) makijaż, koloryzowanie włosów i paznokci jest niedozwolone,
b) chłopców obowiązują czyste, krótkie włosy niepodkreślające przynależność
do subkultur oraz brak widocznego zarostu na twarzy. Wszelkie ozdoby są
zabronione.
c) Dziewczęta obowiązują czyste włosy, schludne fryzury. W przypadku
włosów długich muszą one być spięte. Niewskazana jest biżuteria.
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19. Podczas wszystkich uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój
odświętny:
a) dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, kamizelka
z godłem szkoły,
b) chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, kamizelka z godłem
szkoły.

20. Codzienny strój ucznia określa Statut Gimnazjum nr 14.
21. Na zajęciach sportowych zabronione są wszelkie ozdoby oraz obowiązuje strój
w jednolitej kolorystyce:
a) obuwie sportowe, zmienne w przypadku zajęć prowadzonych na boisku
szkolnym,
b) biała koszulka bez dekoltów z krótkim rękawem o przedłużonym stanie,
c) czarny lub granatowy dres, spodenki gimnastyczne co najmniej do połowy uda,
d) białe, zmienne skarpety.
Uczniowie mogą deponować rzeczy wartościowe u nauczyciela wychowania
fizycznego.

22. Za przydzieloną kamizelkę z godłem szkoły odpowiada uczeń.
23. Zniszczenie lub zgubienie kamizelki gimnazjalisty odpowiadają materialnie
rodzice ucznia wpłacając na konto Rady Rodziców kwotę 100zł.

24. Kosztem chemicznego czyszczenia kamizelki gimnazjalisty obciążeni są rodzice
ucznia.

25. Podstawą wyrobienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku jej zniszczenia
lub zgubienia jest uiszczenie opłaty 9 zł. na konto podstawowe szkoły
97105011421000002240773636. W przypadku zgubienia innych dokumentów
szkolnych wysokość opłat określają odrębne przepisy.

26. Posiłki i napoje można spożywać tylko w świetlicy lub na korytarzach
szkolnych.

27. Uczniów obowiązuje kulturalne spożywanie posiłków.
28. W szkole obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy.
29. Obowiązki dyżurnego, przewodniczącego klasy, skarbnika i inne 6- ustala
wychowawca klasy lub nauczyciel uczący. Należy je sumiennie wykonywać.

30. Za przyniesiony do szkoły telefon komórkowy odpowiada uczeń. Na terenie
szkoły telefony komórkowe są wyłączone. W czasie lekcji schowane w plecaku.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z własnego telefonu
komórkowego za zgodą nauczyciela, a w przypadku jego braku z telefonu szkolnego
w sekretariacie szkoły.
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31. Zabronione jest przynoszenie innych urządzeń elektronicznych do szkoły.
Wyjątek stanowią urządzenia wskazane przez nauczyciela.

32. W przypadku nie przestrzegania zapisów ujętych w pkt. 30 i 31, wymienione
urządzenia będą odbierane przez pracowników szkoły i deponowane u dyrektorów.
Odbioru niniejszych urządzeń dokonują wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie.

33. Obowiązkiem uczniów jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem lub kradzieżą.

34. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów drogich,
wartościowych. Za te rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

35. W boksach szatniowych uczniowie mają możliwość pozostawiania tylko obuwia
zmiennego w workach z tkaniny.

36. Uczniowie mają obowiązek przynoszenia kluczy do szafek ubraniowych , które
zostały im przydzielone. Zgubienie klucza jest związane z koniecznością jego
dorobienia we własnym zakresie.

37. Uczniowie odpowiadają za porządek i czystość w przydzielonych im szafkach
ubraniowych lub boksach szatniowych.

38. Przed feriami zimowymi, wakacjami i przerwami świątecznymi uczniowie
mają obowiązek zabrania wszystkich swoich rzeczy z szafek i boksów.

39. Szkoła

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów
przebywających na boisku szkolnym bez opiekuna po zakończeniu zajęć
edukacyjnych.

III.
Problemy opiekuńczo - wychowawcze, zdrowie
1. Uczniowie są obowiązani dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich
kolegów.
2. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego informowania nauczycieli lub
dyrekcji o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia.
3. Palenie przez uczniów tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych
środków odurzających jest poważnym wykroczeniem.
Na terenie szkoły i poza nią jest to zakazane!
4. Uczniowie mają prawo do wypoczynku na przerwach, do wypoczynku w czasie
ferii i przerw świątecznych.
5. Uczniowie mają prawo do informowania wychowawcy, nauczycieli, pedagoga
szkolnego o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych
przy zachowaniu ze strony tych osób pełnej tajemnicy.
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6. Uczniowie
powinni
poinformować
wychowawcę
o
przynależności
do organizacji, klubów i innych instytucji poza szkołą. Dokumenty świadczące
o osiągniętych sukcesach należy przekazywać wychowawcy – zgodnie z zapisami
Statutu.

IV.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być
dokonywana każdego roku na podstawie ewentualnych nowych dokumentów MEN
lub wniosków wypływających z oceny realizacji regulaminu.
2. Stosowanie się do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego
stosunku do szkoły.
3. W stosunku do ucznia nie przestrzegającego powyższego regulaminu będą
wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez: Radę Rodziców,
Samorząd Szkoły, Radę Pedagogiczną.
Obowiązuje od 01.09.2013 r.

