Zasady obowiązujące w naszej szkole – wyciąg ze Statutu Szkoły
1. Zasady zachowania obowiązujące uczniów w szkole
1) Uczniowie rozpoczynający zajęcia, schodzą do szatni (pozostawiają ubranie wierzchnie i zmieniają obuwie).
2) Dzieci, które są dowożone szkoły wcześniej, spędzają czas w szkolnej świetlicy i są zobowiązane do przestrzegania regulaminu świetlicy.
3) Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i czekają na nauczyciela, po czym spokojnie wchodzą do sali i zajmują wyznaczone miejsca.
4) Uczeń, który spóźnił się na lekcję, ma obowiązek wejścia do sali, w której odbywają się zorganizowane dla niego zajęcia.
5) Podczas lekcji uczeń nie je, nie żuje gumy, nie pije napojów. Nie trzyma na ławce żadnych zbędnych przedmiotów.
6) Posiadacze telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bezwzględnie wyłączają je na czas lekcji. Telefon (inne urządzenia) pozostawiają w plecaku.
7) W czasie lekcji uczeń nie może opuścić klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą nauczyciela.
8) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają.
9) Dzwonek jest sygnałem do zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje, kiedy uczniowie opuszczą klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerw.
10) Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku w sali.
11) Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć (od ich rozpoczęcia do zakończenia w danym dniu) jest zabronione.
12) Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole jest zbędne np.: przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny.
13) W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą lub ewakuacyjną.
14) Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa nauczyciel.
15) Uczniów obowiązują zasady regulaminów poszczególnych pracowni, w tym biblioteki i sali sportowej.
16) Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas lub organizacje szkolne (tylko pod opieką osób upoważnionych).
17) Przed planowymi zajęciami wychowania fizycznego uczniowie przebierają się we wskazanych szatniach. Nadzór nad ich bezpieczeństwem sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego, który jest również zobowiązany za każdym
razem otworzyć i zamknąć przebieralnie.
18) Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
19) Podczas przerw uczniowie przebywają tylko na korytarzu przy sali, w której mają następną lekcję (wyjątek stanowi wyjście do biblioteki, stołówki, sklepiku). W przypadku sprzyjających warunków pogodowych uczniowie mogą
spędzać przerwy na wyznaczonym placu przed szkołą, pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.
20) Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach - schodzą zawsze prawą stroną.
21) Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania, nie krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów i bezwzględnie podporządkowują się zaleceniom nauczycieli i pracowników obsługi.
22) Uczniowie spożywający obiad w stołówce zajmują wyznaczone przez pracowników obsługi miejsca oraz zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego zachowania.
2. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
Uczeń zobowiązany jest przedłożyć Wychowawcy klasy usprawiedliwienie nieobecności w Szkole podczas najbliższej godziny z wychowawcą następującej po powrocie ucznia do szkoły.
3. Dbanie o wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:
1) Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu oraz noszenia stroju spełniającego wymogi praktyczne i estetyczne.
2) W czasie uroczystości szkolnych lub świąt państwowych (po uzyskaniu wcześniejszej informacji od wychowawcy) ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemna spódnica bądź spodnie).
3) Zabrania się farbowania włosów i malowania paznokci oraz wykonywania makijażu;
4) Uczniowie, którzy nie stosują się do wyżej wymienionych ustaleń, nie mogą otrzymać wyższej oceny z zachowania niż poprawna.
4. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
1) W Szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych.
2) Z urządzeń elektronicznych uczeń może korzystać jedynie za zgodą nauczyciela.
3) Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania bez zgody osoby fotografowanej czy nagrywanej.
4) Jeżeli uczeń złamie ustalone zasady, nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon bądź inne urządzenie elektroniczne i przekazać rodzicom z prośbą o podjęcie rozmów z dzieckiem.

