REGULAMIN PORZĄDKOWY W ZSP W JASIENICY
1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
2. Uczniowie muszą przestrzegać regulaminów sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, hali sportowej,
świetlicy, jadalni, biblioteki i pracowni komputerowej.
3. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły:
- klasy 1-3 wejściem od strony placu zabaw
- klasy 4 wejściem głównym od ul. Strumieńskiej
- klasy 5-7 oraz oddziały gimnazjalne bramą główną przez obiekt sportowy.
4. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i życiu
innych osób.
5. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne, odpowiedni strój szkolny oraz ubiór odświętny
(biała koszula, bluzka, granatowe lub czarne spodnie bądź spódnica) podczas uroczystości
szkolnych: rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Patrona
Zespołu.
6. W czasie przerw i lekcji zabrania się schodzenia na teren przedszkola.
7. W trakcie zajęć bez względu na ich rodzaj oraz na przerwach zabrania się wychodzenia poza
teren szkolny.
8. W czasie trwania lekcji zabrania się przebywania na korytarzach oraz w szatni. Uczniowie
przychodzący wcześniej do szkoły zobowiązani są do zgłoszenia się do świetlicy lub biblioteki
szkolnej.
9. W godz. 7.00 do 17.00 zabrania się przebywania uczniom na terenie boisk szkolnych bez opieki
nauczyciela.
10. Przy sprzyjającej pogodzie można wychodzić z budynku szkolnego tylko na dużych przerwach
/1100 – 1120, 1205 – 1220/ pod opieką dyżurującego nauczyciela, nie wychodząc na boiska. Uczniowie
klas młodszych 1-3 pod opieką nauczyciela mogą przerwę spędzać na dziedzińcu szkolnym.

11. Na terenie szkoły i poza nią zabrania się niszczenia mienia społecznego i prywatnego, używania
wulgaryzmów oraz przemocy w stosunku do koleżanek i kolegów.
12. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły.
13. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły rowerem, motorowerem są zobowiązani do pozostawienia
swojego pojazdu na stojaku wewnątrz obiektu szkolnego i odpowiedniego ich zabezpieczenia.
Za wymienione pojazdy szkoła nie ponosi odpowiedzialności
14. Uczniowie wyjeżdżający na zawody sportowe i konkursy do momentu wyjazdu przebywają na
lekcjach, zgodnie z rozkładem zajęć z danego dnia. W przypadku wcześniejszego powrotu niż
planowe zakończenie zajęć uczniowie klas 1-6 mogą udać się do domu wyłącznie pod opieką
rodzica lub prawnego opiekuna, pozostali tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica.
15. Uczniowie dojeżdżający podczas przebywania na przystanku autobusowym oraz w autobusie
zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.
16. Za nie przestrzeganie powyższego regulaminu uczniowie będą karani zgodnie z systemem kar
zawartym w Statucie Szkoły. Za wszystkie zniszczenia mienia koszty poniosą rodzice.

