1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w Statucie Szkoły
i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
postanowień Rady Pedagogicznej, poleceń nauczycieli i innych pracowników
Szkoły, a w szczególności:
1) szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób;
2) realizować systematycznie obowiązek szkolny, punktualnie przychodzić
na zajęcia edukacyjne wynikające z planu zajęć, przestrzegać zasad
i porządku w czasie zajęć, nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe
zachowanie;
3) brać aktywny udział w lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji oraz
starannie prowadzić zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie
z wymogami nauczyciela;
4) podać powód nieobecności na zajęciach szkolnych według podanych
zasad:
a) usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu
tygodnia od powrotu do Szkoły, po tym terminie nieobecności będą
uznane za nieusprawiedliwione,
b) usprawiedliwienia
nieobecności
dokonują
rodzice
(prawni
opiekunowie) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach
nieobecności ich dziecka na zajęciach, oświadczenie może być
podpisane przez jednego z rodziców,
c) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach
jest także zaświadczenie lekarskie,
d) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą
prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
5) właściwie zwracać się do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz
uczniów, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
6) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:
a) w czasie zajęć edukacyjnych telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne muszą być bezwzględnie wyłączone, w przypadku
nieprzestrzegania w/w zasady nauczyciel ma prawo odebrać
urządzenie i przekazać w depozyt do sekretariatu Szkoły, skąd może je
odebrać osobiście rodzic lub prawny opiekun;
b) uczeń przynosi urządzenia wymienione w pkt.6 na własne ryzyko,
Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież tych
urządzeń;
7) nosić strój galowy: dziewczęta – czarna lub granatowa spódnica i biała
bluzka, chłopcy – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula, podczas:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału Szkoły,
b) reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca
lub Rada Pedagogiczna;

8) nosić jednolity strój uczniowski – bluza z krótkim rękawem w kolorze
granatowym z zielonymi dodatkami i logo Szkoły (zgodnie
z zatwierdzonym wzorem);
9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających z ich
specyfiki;
10) szanować mienie Szkoły, sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal i innych
pomieszczeń, za wyrządzone przez uczniów szkody odpowiadają ich
rodzice lub prawni opiekunowie;
11) korzystać z szatni i zmieniać obuwie, w szatni nie wolno przebywać
dłużej niż wymaga tego zmiana obuwia i zostawienie ubrania w boksie;
12) pozostawać na terenie Szkoły podczas przerw międzylekcyjnych
w miejscach do tego celu przeznaczonych: hol, czytelnia, boisko i inne
miejsca wyznaczone przez Dyrektora Szkoły lub nauczycieli;
13) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków
odurzających na terenie Szkoły i poza nią, zabrania się wnoszenia na
teren Szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu;
14) dbać o higienę osobistą i estetykę ubioru, nie malować włosów,
paznokci i oczu;
15) dbać o ład i estetykę otoczenia. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie
sali do zajęć oraz kontrolują jej stan po zakończonych zajęciach.

