OBOWIĄZKI UCZNIA
Uczeń ma obowiązek:
1) bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych, w tym unikania zachowań, które mogą
doprowadzić do uszkodzenia ciała lub kalectwa;
2) dbania o honor i tradycję szkoły;
3) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
lekcyjnych w trybie stacjonarnym i online;
4) terminowego wykonywania zadań domowych;
5) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
6) przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych:
a) czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie
zajęć uczniów,
b) w przypadku samowolnego wyjścia poza teren szkoły szkoła nie
odpowiada za bezpieczeństwo ucznia;
7) usprawiedliwiania nieobecności (poprzez rodziców lub ucznia
pełnoletniego) w formie papierowej lub przez e - dziennik w ciągu 7 dni od
momentu ustania nieobecności, po tym terminie nieobecności traktuje się
jako nieusprawiedliwione;
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do wszystkich
pracowników szkoły i kolegów;
9) dbałości o czystość mowy ojczystej;
10) przeciwdziałania wszelkim przejawom marnotrawstwa i niszczenia
majątku szkolnego, dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń i terenów
przyszkolnych;
11) tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odpowiedni ubiór:
a) noszenie stroju adekwatnego do okoliczności (codziennego i galowego)
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 ciemna spódnica/suknia
o odpowiedniej długości lub spodnie, biała bluzka,
- dla chłopców: granatowe, czarne lub ciemne spodnie, biała koszula
i granatowa, czarna lub ciemna marynarka oraz krawat/ewentualnie
koszula z krawatem,
d) ubiór codzienny należy dostosować do następujących ustaleń:
- w doborze ubioru należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest
miejscem pracy,

- w szkole obowiązuje strój estetyczny, stonowany kolorystycznie, bez
ekstrawaganckich dodatków,
e) zakazuje się manifestowania ubiorem przynależności do subkultur
młodzieżowych,
f) zakazuje się manifestowania ubiorem treści wulgarnych i zakazanych
prawem,
12) szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji;
13) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów; palenie
papierosów,
e-papierosów, picie alkoholu, posiadanie, używanie lub rozprowadzanie
narkotyków i innych środków odurzających jest zabronione i traktowane
jak poważne wykroczenie;
14) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub
kradzieżą;
15) godnego zachowania poza szkołą i szanowania miejsc pamięci
narodowej;
16) zwrócenia przed końcem każdego roku szkolnego (w terminie
wyznaczonym
przez nauczyciela bibliotekarza) do biblioteki szkolnej wypożyczonych
książek, podręczników, czasopism;
17) przestrzegania zasady niekorzystania z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) podczas zajęć edukacyjnych uczeń zobowiązany jest odłożyć na początku
lekcji wyłączony telefon do znajdującego się w każdej klasie specjalnie do
tego przeznaczonego pudełka; telefony uczniowie zabierają niezwłocznie po
zakończeniu danej lekcji,
b) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest
możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
7. W sytuacjach nieprzestrzegania przez ucznia regulaminów szkolnych
obowiązują: procedury szkolne postępowania w sprawach nieletnich w
sytuacjach nieprzestrzegania regulaminów szkolnych oraz na wypadek
zaistnienia sytuacji zagrożenia.

