SPRAWY PORZĄDKOWE
1.

Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania statutu szkoły, regulaminów szkolnych
i zarządzeń dyrektora szkoły.

2.

Strój szkolny ucznia jest elementem pozytywnego wizerunku szkoły.
a. uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju adekwatnego do okoliczności (strój
codzienny i galowy),
b. strój galowy obowiązuje w czasie:
 uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły, jeżeli jest reprezentantem
szkoły,
 imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca,
c. przez strój galowy należy rozumieć:
 dla dziewcząt – granatowa, czarna lub popielata spódnica / suknia o odpowiedniej
długości lub spodnie, biała bluzka,
 dla chłopców – granatowe, czarne lub popielate spodnie, biała koszula i granatowa
czarna lub popielata marynarka oraz krawat; ewentualnie koszula z krawatem,
d. ubiór codzienny dostosować do następujących ustaleń:
 w doborze ubioru, rodzaju fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar,
pamiętając że szkoła jest miejscem pracy,
 w szkole obowiązuje strój estetyczny, stonowany kolorystycznie, bez
ekstrawaganckich dodatków,
e. obowiązkowym elementem stroju jest identyfikator lub logo,
f. zakazuje się manifestowania wyglądem przynależności do subkultur młodzieżowych,
g. zakazuje się manifestowania wyglądem treści wulgarnych i zakazanych prawem.

3.

Statut szkoły określa zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych:
a. w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych podczas zajęć,
b. w przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel ma prawo
odebrać sprzęt i zwrócić go uczniowi po zakończonych zajęciach,
c. zabronione jest fotografowanie, nagrywanie i filmowanie członków społeczności
szkolnej bez ich zgody,
d. cyberprzemoc traktowana jest jako rażące naruszenie statutu szkoły i może skutkować
najwyższą karą statutową.

4.

Z Internetu wolno korzystać w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

5.

Palenie tytoniu jest zabronione i traktowane jako poważne wykroczenie.

6.

Picie alkoholu, posiadanie, używanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków
odurzających jest zabronione i traktowane jako rażące naruszenie statutu szkoły; może
skutkować najwyższą karą statutową oraz konsekwencjami prawnymi.

7.

Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia
społecznego i kultura osobista.

