
Regulamin dla uczniów  
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

 w Szczytnie 
 

Regulamin określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia w oparciu  
o Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego.  

 

1. Uczniowie nie mogą samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać te-
renu szkoły zwłaszcza podczas przerw. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły zabrania 
się biegania w czasie przerw i otwierania okien na korytarzach. 

3. Dla zapewnienia funkcjonalnych warunków pracy uczniom i nauczycie-
lom - nie wolno przebywać w czasie lekcji na korytarzach szkoły. 
Uczniowie przychodzący na lekcje wcześniej niż to wynika  
z planu zajęć, mają obowiązek przebywać w świetlicy lub czytelni szkol-
nej. 

4. Uczniowie mają obowiązek przebywać podczas przerw na korytarzu tego 
piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia. 

5. Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych i pracowni pod opieką nauczyciela. 
Znają regulamin zachowania się w pracowniach przedmiotowych. 

6. Podczas przerw oraz po zakończeniu zajęć sale lekcyjne winny być za-
mknięte przez nauczyciela. 

7. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających 
bezpieczeństwu - takich jak: gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe  
i rażące, kije  itp. 

8. Uczeń zobowiązany jest do poszanowania całego mienia szkolnego za-
równo w klasie jak i na korytarzach, łazienkach itd. Zasady ponoszenia 
odpowiedzialności za zniszczenia mienia określa  statut szkoły. 

9. Uczeń zobowiązany jest zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub pielę-
gniarce informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania 
zwolnienia z lekcji- zgodnie z procedurami usprawiedliwiania nieobecno-
ści. 

10.  Uczniowie mają obowiązek dbać o swój wygląd : 

 skromna biżuteria / nie zagrażająca zdrowiu i bezpieczeństwu / 



 makijaż mile widziany tylko na dyskotekach 

11. W czasie uroczystości (dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 
egzaminów gimnazjalnych oraz w czasie okazjonalnych akademii szkol-
nych ) uczeń zobowiązany jest nosić strój szkolny na terenie szkoły /biała 
bluzka, koszula, ciemne spodnie lub spódnica . 

12.W szkole obowiązuje obuwie sportowe. 

13. Szatnia w szkole jest obowiązkowa. 

14.Uczniowie mają zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych podczas lekcji, nauczyciel ma prawo zabrać w 
depozyt sprzęt używany na lekcji - rodzic odbiera go w sekretariacie szko-
ły. 

15. Zasady oceniania i przeprowadzania sprawdzianów określa szczegółowo 
statut szkoły.  

16. Uczeń ma prawo do korzystania z zajęć kół zainteresowań, konkursów 
przedmiotowych i innych zajęć pozalekcyjnych. 

17. Rodzaje nagród i stosowane kary określa Statut Szkoły.  

18. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być  
z tego powodu negatywnie oceniani pod warunkiem, że  swoje uwagi prze-
każą w sposób kulturalny. 

 


