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Regulamin przebywania na terenie 
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

1. W czasie pobytu w szkole uczniów obowiązuje obuwie zmienne.
2. Na  terenie  szkoły  obowiązuje  zakaz  filmowania,  nagrywania,  fotografowania  bez

zgody nauczyciela.
3. Na  terenie  szkoły  obowiązuje  zakaz  przynoszenia,  używania  papierosów,

nowatorskich wyrobów tytoniowych, e-papierosów.
4. Uczeń przebywający w szkole pozostaje pod stałą opieką nauczycieli podczas zajęć

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
5. Wejście i wyjście z budynku szkolnego reguluje plan lekcji.
6. Zabrania  się  samowolnego opuszczania  szkoły  podczas  zajęć  lekcyjnych  i  przerw.

Każdorazowe samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia będzie skutkować wpisem
do  dziennika  lekcyjnego,  powiadomieniem  rodzica  lub  prawnego  opiekuna  oraz  
w  przypadku  nagminnego  łamania  zapisu  obniżeniem  oceny  zachowania  oraz
wyciąganiem dalszych konsekwencji.

7. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia w sposób inny niż przez
drzwi wejściowe np.  przez  okno,  przez ogrodzenie  szkoły należy  podjąć  stosowne
kroki w postaci powiadomienia instytucji pod kątem demoralizacji i niszczenia mienia
szkoły.

8. W  przypadku  ucznia,  który  ukończył  17  lat  w  momencie  zdarzenia  zostaje  
powiadomiona Policja/Straż Miejska celem podjęcia interwencji i ukarania mandatem.

9. W  przypadku  ucznia,  który  nie  ukończył  17  lat  w  momencie  zdarzenia  istnieje  
konieczność  poinformowania  Sądu  III  Wydział  Rodzinny  i  Nieletnich  
w Myszkowie celem podjęcia czynności w zakresie zagrożenia demoralizacją.

Zachowanie w czasie przerwy.

1. Uczniowie wychodzą z klasy po skończonych zajęciach na przerwę.
2. W czasie przerwy nie siedzą na parapetach, schodach, nie przebywają w szatniach.
3. Uczniowie  dbają  o  czystość  miejsc,  w  których  przebywają  na  przerwie.  Śmieci

wrzucają do kosza.
4. „Zakochani” nie demonstrują pozostałym swoich uczuć.
5. Podczas rozmowy z osobą dorosłą uczniowie przyjmują postawę stojącą.
6. Uczniowie  okazują  szacunek  wszystkim  pracownikom  szkoły.  Wykonują  ich

polecenia.
7. Uczniowie witają się i żegnają z pracownikami szkoły. W tym czasie nie trzymają rąk

w kieszeniach.
8. Uczniowie  zachowują  się  kulturalnie  w stosunku do innych uczniów,  nauczycieli  

i  pracowników  szkoły.  Zabrania  się  używania  wulgaryzmów,  niestosownych
komentarzy, naśmiewania się, lekceważenia innych.

9. Uczniowie nie poniżają ani nie dyskryminują innych osób.
10. Zabrania się przynoszenia ze sobą kart do gry i innych niestosownych przedmiotów.
11. O  wszelkich  przejawach  agresji  i  rażących  zachowaniach  na  przerwie  uczniowie

informują dyżurujących nauczycieli lub pracowników obsługi.
12. Tolerowanie  niewłaściwych  postaw  i  zachowań  kolegów  oznacza  ich  akceptację  

i bezsilność wobec przejawów chamstwa w szkole.
13. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Opracował  Zespół Wychowawczo - Profilaktyczny



Zachowanie w czasie lekcji

1. Uczniowie odpowiadają stojąc, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.
2. Podczas lekcji uczniowie nie piją napojów, nie jedzą, nie żują gumy.
3. Uczeń  posiadający  telefon  komórkowy  lub  inne  urządzenie  zobowiązany  jest  je

wyłączyć na czas trwania lekcji i przechowywać w plecaku, torbie.
4. Uczniowie dbają o swoje miejsce  i  powierzone im pomoce.  Wszelkie  uszkodzenia

zgłaszają nauczycielowi.
5. Uczniowie nie komentują uwag nauczyciela.

Strój szkolny

1. Uczniowie przychodzą do szkoły stosownie, schludnie i estetycznie ubrani.
2. Nauczyciel  ma  prawo  zwrócić  uczniowi/uczennicy  uwagę  na  niewłaściwy  strój,

fryzurę, makijaż.
3. W dni uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: koszula, krawat, marynarka,

biała bluzka, ciemna spódnica lub garsonka, kostium w ciemnych kolorach.
4. W  szkole  nie  można  nosić  biżuterii,  odzieży,  przyborów  szkolnych  np.  plecaki  

z emblematami substancji psychoaktywnych np. marihuany.
5. W szkole nie można nosić nakryć głowy.
6. W szkole obowiązuje zmienne obuwie typu tenisówki, adidasy. Nie jest dozwolone

noszenie  w  szkole  butów  na  wysokim  obcasie.  Wyjątek  stanowią  okoliczności
uzgodnione z nauczycielem.

7. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie 
i określony strój gimnastyczny.

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem 09.XII.2019r  (traci moc z dnia 27.IX.2018r)
Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców 
Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski 
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