REGULAMIN PORZĄDKOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ W MOCHACH – budynek główny
PRZEPISY OGÓLNE

1. Na terenie szkoły obowiązują przepisy zawarte w Statucie i Regulaminie szkoły. Uczeń i rodzice
mają obowiązek do zapoznania się z w/w dokumentami i ich przestrzegania.
2. Każdy uczeń ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń wszystkich nauczycieli,
wychowawców i pracowników szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Każdy najmniejszy
wypadek należy zgłaszać nauczycielowi lub dyrektorowi.
4. Uczniowie znajdują się pod opieką szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem lekcji.
5. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć uczniowie przebywają na terenie
szkoły. Wszelkie wyjścia mogą mieć miejsce tylko po zwolnieniu u wychowawcy lub dyrektora
szkoły na prośbę rodziców.
6. Dyżurnych klasowych ustala wychowawca klasy na okres tygodnia. Do ich obowiązków należy
przede wszystkim przyniesienie kredy, przygotowanie tablicy, pomoc nauczycielowi
w przygotowaniu środków dydaktycznych, troska o ład i porządek w salach lekcyjnych.
7. Dyżurnych na przerwach obiadowych ustala wychowawca wyznaczonej klasy gimnazjalnej.
Do zadań dyżurnych należy obsługa przy oddawaniu naczyń, dbanie o porządek na stołówce
(wycieranie stolików, ustawianie krzeseł).
8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły bez ich zgody (nie dotyczy imprez szkolnych).
9. Zabrania się uczniom zapraszania na teren szkoły osób trzecich bez zgody wychowawcy klasy
lub dyrektora .
10. Zabrania się przynoszenia zabawek, narzędzi i innych przedmiotów które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły (noże, fajerwerki, ostre narzędzia,
itp.).
ZACHOWANIE PODCZAS PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH I ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
1. W czasie długich przerw (śniadaniowa, obiadowa) w dni pogodne i suche uczniowie wychodzą
na boisko szkolne. W razie niepogody, gdy nie ma wyjścia na dwór, przebywają na górnym
i dolnym korytarzu.
2. O wyjściu na boisko decydują nauczyciele dyżurni.
3. Okrycia wierzchnie wieszane są na wieszakach w wyznaczonych miejscach, nie można wnosić
ich do klas.
Podczas przerw między lekcjami spędzanych na boisku zabrania się uczniom:
 wybiegania z klas i biegu do wyjścia na boisko,
 wychodzenia poza teren boiska szkolnego i szkoły,
 zachowań agresywnych również w formie zabawy, wszczynania bójek, przepychania,
ciągnięcia, itp.,
 wchodzenia na ogrodzenie, drzewa, poręcze, itp.,
 przebywania w miejscu przeznaczonym na parking dla samochodów pracowników szkoły
i na terenie przy hali sportowej od strony boiska,
 przebywania w budynku szkolnym, oprócz czasu potrzebnego na skorzystanie z toalety
lub zakupy w sklepiku szkolnym,
 wchodzenia i wieszania się na bramkach i innych urządzeniach sportowych,
 zaśmiecania boiska,
 organizowania gier i zabaw zagrażających uczestnikom i innym uczniom,
 gry w piłkę na płytkach przy wyjściu na boisko,

 wszystkich czynności powodujących dewastację szkoły, np. brudzenie elewacji, rysowanie
po murach, niszczenia roślin.
Podczas przerw spędzanych na boisku szkolnym uczniowie
są zobowiązani
do przestrzegania poniższych nakazów:
 spokojnego wyjścia na boisko,
 w przypadku zaśmiecenia boiska do posprzątania,
 wykonywania poleceń nauczycieli dyżurnych (zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów),
 zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń,
 po pierwszym dzwonku spokojnego, bez przepychania, biegania, wejścia do budynku szkolnego
i ustawienia się przy klasach.
Podczas przerw spędzanych na korytarzach zabrania się uczniom:
 wybiegania z klas po zakończonej lekcji,
 zabaw związanych z bieganiem, skakaniem, graniem w piłkę, itp.,
 przebywania w toaletach poza czas konieczny do załatwienia potrzeb fizjologicznych i zabiegów
higienicznych,
 przebywania w klasach bez zgody nauczyciela,
 otwierania okien,
 przebywania na schodach i biegania po nich,
 siadania na parapetach, grzejnikach,
 gromadzenia się w części środkowej korytarzy, w której tylko spacerują; mogą stać jedynie
w części za filarami,
 zanieczyszczania korytarzy,
 przebywania przy sklepiku ponad czas konieczny do dokonania zakupów,
 wychodzenia poza teren budynku,
 zachowań agresywnych, wszczynania bójek, popychania, przepychania, itp. nawet w formie
zabaw,
 innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu.
Podczas przerw spędzanych na korytarzach uczniowie zobowiązani są do przestrzegania
poniższych nakazów:
 spokojnego, pod kierunkiem nauczyciela opuszczania klas,
 w przypadku zaśmiecenia korytarza do posprzątania,
 wykonywania poleceń nauczycieli dyżurnych (zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów),
 szanowania mienia szkolnego i prywatnego, np. leżących tornistrów, tablic informacyjnych,
gazetek, kurtek itp.,
 korzystania z toalet wg następujących zaleceń: SP na górnym korytarzu, gimnazjum na dolnym;
 korzystania ze środków higienicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 ustawiania teczek, plecaków na korytarzu za filarami, naprzeciw klas, w których będą mieli
lekcje z wyłączeniem pracowni, gdzie teczki ustawiają na dolnym korytarzu, sali nr 7, auli, szatni,
gdzie układają je przy ścianie (nie wolno porzucać teczek i plecaków w przejściach),
 przebywania na korytarzu górnym, dolnym i przy hali sportowej,
 ustawiania się po pierwszym dzwonku przy sali lekcyjnej i spokojnego oczekiwania
na przyjście nauczyciela,
 przestrzegania następujących zasad przed lekcją w-f: przy jednej lekcji przerwę spędzają
na korytarzu lub na dworze (w zależności od pogody), przy dwóch - między lekcjami przebywają
w szatni lub na korytarzu.
W czasie lekcji zabrania się uczniom:
 zachowań zakłócających przebieg lekcji (nie żuje się gumy, nie je i nie pije, nie trzyma
na ławce rzeczy zbędnych nie będących pomocami do danej lekcji, itp.),
 rozmów i przeszkadzania w inny sposób nauczycielowi w prowadzeniu lekcji i innym uczniom
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 chodzenia po klasie bez pozwolenia nauczyciela,
 wychodzenia z klasy w czasie trwania zajęć i po dzwonku bez zgody nauczyciela,
 wszelkich działań mogących doprowadzić do zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego,
 wnoszenia do klasy i używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, mp3 itp.,




otwierania okien bez zgody nauczyciela,
niszczenia mienia szkoły (rysowania po ławkach, niszczenia pomocy dydaktycznych itp.)

W czasie lekcji uczniowie zobowiązani są do :
 przestrzegania powyższych zakazów,
 rygorystycznego przestrzegania regulaminów pracowni lekcyjnych,
 stosowania się do poleceń nauczycieli (zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów),
 pozostawienia po sobie porządku - odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni
i nauczyciel,
 ustawienia krzeseł na ławkach po ostatniej lekcji.
ZACHOWANIA PODCZAS UROCZYSTOŚCI, APELI, WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY
1. Na uroczystość uczniowie udają się tylko wraz z nauczycielem, który sprawuje nad nimi opiekę.
Torby i plecaki pozostawiają w klasie, w której miała odbyć się lekcja,
2. Na imprezach odbywających się w auli uczniowie siadają wg zasady od najmłodszych
do najstarszych, tak też wychodzą,
3. Uczniowie przed wyjściem poza teren szkoły czekają ustawieni parami na opiekującego się nimi
nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym. Nauczyciel-opiekun odpowiada za uczniów w
czasie wyjścia, podczas imprezy i powrotu z niej,
4. Poza terenem szkoły uczniowie poruszają się wyłącznie w ustalonym porządku,
5. W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania oraz regulaminami,
6. W czasie imprez odbywających się poza terenem szkoły uczniowie przestrzegają regulaminów
opracowanych przez organizatora imprezy.
ZACHOWANIA PODCZAS DOWOZÓW
1. Uczniowie oczekują na autobus tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna
w miejscach do tego wyznaczonych: podczas dojazdów są to wyznaczone przystanki
w Solcu, Solcu Nowym i Nowej Wsi,
2. Miejscem oczekiwania na autobus podczas odjazdu po lekcjach lub innych zajęciach jest teren
przed głównym wejściem do szkoły,
3. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do poleceń
nauczycieli i opiekunów.
4. Uczniom podczas dowozu nie wolno:
 wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
 wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, niszczyć, zaśmiecać pojazdu, itp.
 zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących
w nim osób,
 żądać zatrzymania w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 rozmawiać z kierowcą.
5. Uczniowi nie wolno wracać do domu pieszo, jeżeli przyjechał autobusem, chyba, że przedstawi
zgodę od rodzica.
6. Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonym przez opiekuna miejscu.
7. Opiekun szkolnego autobusu odpowiada za dowożenie uczniów do szkoły.
8. Opiekunowie szkolnego autobusu informują szkołę o nieprawidłowym zachowaniu uczniów
w autobusie, które będzie miało swoje konsekwencje w ocenie zachowania.
9. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych
z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem – nauczycielowi, wychowawcy
lub opiekunowi w autobusie,
10. Uczeń ma obowiązek powrotu do domu najbliższym kursem po zakończeniu zajęć,

11. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym kursem,
zgłasza ten fakt nauczycielowi dyżurnemu, wychowawcy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi,
którzy podejmują decyzję o sposobie jego powrotu do domu,
12. Wchodzenie do i wychodzenie z autobusu musi odbywać się tak, aby nie narazić
na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
SAVOIR-VIVRE
1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników obu szkół poprzez słowa: „dzień dobry” lub co
najmniej ukłon. Kłaniać należy się zawsze z pozycji stojącej,
2. W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym a chłopcy dziewczętom,
3. Uczeń chcąc przerwać rozmowę dorosłych powinien najpierw przeprosić i zapytać o zgodę
na rozmowę,
4. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy,
5. Uczeń zawsze zachowuje się kulturalnie i uprzejmie wobec wszystkich,
6. Uczeń nie używa wulgaryzmów, obraźliwych gestów i nie stosuje przemocy,
7. W szkole nie można nosić nakryć głowy.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
Nauczyciele zobowiązani są do:
1. Aktywnego przeciwdziałania łamaniu obowiązujących regulaminów, a w szczególności
regulaminu organizacyjno-porządkowego szkoły,
2. Wpisywania uwag uczniom łamiącym regulaminy zgodnie z WSO zachowania,
3. Punktualnego wyjścia na dyżury i sumiennego ich pełnienia,
4. Przebywania podczas dyżurów w wyznaczonych miejscach,
5. W czasie niepogody dyżurny z boiska pełni dyżur na dolnym korytarzu,
6. W czasie pogody dyżurny z dolnego korytarza pełni także dyżur na dziedzińcu szkoły,
7. Punktualnego rozpoczynania lekcji,
8. Punktualnego kończenia lekcji zaraz po dzwonku,
9. Dopilnowania, aby sala lekcyjna, gimnastyczna, w której miał zajęcia
w ładzie, porządku (m.in. wytarta tablica).

pozostawiona była

10. Rozpoczęcia sprawowania opieki nad powierzoną grupą uczniów odpowiednio wcześnie
(np. przed uroczystościami szkolnymi) i jej zakończenia dopiero po upewnieniu się, że wszyscy
uczniowie udali się bezpiecznie na następne zajęcia lub do domu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem określa Statut szkoły.
2. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzględnia się zachowanie ucznia w szkole, w czasie
dowozów i poza szkołą.
3. Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli
i rodziców.
4. Regulamin podlega ewaluacji.

