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ZASADY ZACHOWANIA 

OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. ARMII KRAJOWEJ W JASTKOWICACH 

 

 

 

Zasady zostały opracowane na podstawie Regulaminu Uczniowskiego Zespołu 

Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach. 

 

Uczniowie naszej szkoły mają przestrzegać ogólnie przyjętych norm moralnych 

i podstawowych zasad współżycia społecznego. 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Uczniowie przestrzegają godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

lekcyjnych. 

 do szkoły przychodzą nie wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem lekcji 

 bezpośrednio po dzwonku czkają w ciszy przed swoją klasą 

 po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie dojeżdżający wraz  

z opiekunem czekają na autobus szkolny, miejscowi zaś opuszczają 

szkołę. 

2. Uczniowie mają obowiązek noszenia obuwia zastępczego. Obuwiem 

zastępczym muszą być od klasy IV pantofle. 

3. Wszystkich uczniów obowiązuje ustalony strój szkolny: 

 czysty, schludny, stonowany kolorystycznie, nie zawierający 

elementów manifestujących przynależność do subkultur 

młodzieżowych oraz napisów i emblematów uznawanych za 

obraźliwe bądź demoralizujące 

 obowiązuje zakaz noszenia skąpego ubioru: obcisłych i zbyt 

krótkich spodenek i spódnic, przeźroczystych bluzek, z dużym 

dekoltem lub odsłaniających brzuch i ramiona 

 obowiązuje zakaz eksponowania bielizny, niezależnie od warunków 

atmosferycznych 

 obowiązuje zakaz malowania się, farbowania i żelowania włosów 

oraz noszenia ekstrawaganckich fryzur 

4. Za niszczenie sprzętu szkolnego uczniowie odpowiadają materialnie. 
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5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia i używania przedmiotów 

mogących stwarzać zagrożenie (noże, scyzoryki, zapalniczki, zapałki 

itp.). 

6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły. Poza teren szkolny 

wychodzą wyłącznie za zgodą nauczyciela. 

7. Uczniowie przestrzegają kultury słowa: 

 wszystkich obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów 

 obowiązuje zasada stosowania zwrotów grzecznościowych wobec 

wszystkich osób 

 uczniowie wstają, gdy do klasy wchodzi nauczyciel, osoba starsza, 

osoba spoza szkoły 

8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych 

do jakichkolwiek celów. 

9. Podczas lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela 

uczeń może opuścić klasę. 

 

II. Podczas przerw: 

1. Wszyscy uczniowie na przerwy opuszczają sale lekcyjne. 

2. Po skończonej lekcji każdy uczeń zostawia porządek w swoim miejscu 

nauki. 

3. Uczniowie przebywający podczas przerw na korytarzu nie mogą: 

 biegać i krzyczeć 

 siedzieć na parapetach 

 wchodzić do szatni 

 przebywać w jadalni poza wyznaczonymi dla siebie porami 

posiłków 

 

III. Przebywający w klasie uczniowie zwracają uwagę by: 

1. Nie dostawiać ławek do ścian. 

2. Nie korzystać niepotrzebnie ze światła (w klasie, ubikacji). 

3. Nie śmiecić, nie niszczyć kwiatów. 

4. Nie pisać po ławkach, krzesłach i ścianach, nie robić w nich otworów 

cyrklem lub innymi przedmiotami ostrymi. 
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IV. Wszystkich uczniów korzystających ze stołówki szkolnej obowiązuje: 

1. Zakaz biegania po stołówce. 

2. Zakaz wchodzenia do kuchni. 

3. Zakaz picia herbaty przez osoby nie korzystające z obiadów. 

4. Kultura spożywania posiłków i szczególna dbałość o czystość w stołówce. 

5. Przestrzeganie godzin wyznaczonych na posiłek. 

 

V. Zachowanie podczas dojazdów do szkoły: 

Uczniów obowiązuje: 

1. Kulturalne zachowanie się w autobusie wobec siebie nawzajem, opiekuna 

i kierowcy. 

2. Zakaz opuszczania autobusu bez pozwolenia opiekuna. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku. 

4. Zasada wsiadania i wysiadania z autobusu wyłącznie na wyznaczonych 

przystankach. 

 

Uwaga! 

Wobec uczniów nie przestrzegających w/w zasad postępowania będą 

wyciągane konsekwencje zawarte w Regulaminie Uczniowskim Zespołu 

Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach. 


