REGULAMIN UCZNIOWSKI
Załącznik 1 do STATUTU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W TORUNIU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 19
GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 19

1. Przychodzę systematycznie i punktualnie do szkoły:
a) po dzwonku na lekcję ustawiam się przy sali zajęć,
b) wchodzę do sali tylko z nauczycielem.
2. Oddaję wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu wszystkie usprawiedliwienia nieobecności
i spóźnień najpóźniej w terminie 7 dni oraz pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
w przypadku zwolnienia z zajęć (lekcyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych). W przypadku
nieobecności dłuższej niż 5 dni (lub dłuższej niż 3 dni, jeśli wychowawca uzna, że uczęszczam
niesystematycznie do szkoły) przynoszę zaświadczenie lekarskie.
3. Zawsze posiadam „Zeszyt kontaktów” i legitymację szkolną z aktualnym rozkładem zajęć, które
okazuję na życzenie każdego pracownika szkoły.
4. Jestem przygotowany do lekcji, odrabiam zadania domowe.
5. Nie przeszkadzam na zajęciach.
6. Zachowuję się kulturalnie w miejscach publicznych oraz podczas uroczystości, imprez, konkursów,
olimpiad, zawodów szkolnych i pozaszkolnych.
7. Odnoszę się z szacunkiem i kulturą wobec wszystkich pracowników szkoły, innych osób
dorosłych oraz wobec koleżanek i kolegów. Nie używam wulgarnego słownictwa.
8. Wstaję z miejsca, gdy osoba dorosła wchodzi do sali zajęć lub gdy ze mną rozmawia.
9. Wykonuję polecenia nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu.
10. Dbam o higienę osobistą oraz strój szkolny, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami
społecznymi, w szczególności:
a) nie farbuję włosów i nie stosuję makijażu,
b) noszę schludny strój, zgodny z obowiązującym wzorem przedstawionym w Załączniku Nr 1b
do Statutu, z wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego i techniki, wycieczek poza miejsce
zamieszkania oraz w innych sytuacji określonych przez Dyrektora i wychowawcę oddziału,
c) mogę nosić tylko skromną biżuterię, którą zdejmuję przed lekcją wychowania fizycznego
i w innych sytuacjach na polecenie nauczyciela ,
d) noszę wygodne obuwie zapewniające bezpieczne i ciche poruszanie się po szkole.
11. Szanuję własność szkolną, własność kolegów oraz swoje zeszyty, przybory a także podręczniki
i książki wypożyczone z biblioteki.
12. Naprawiam szkody wyrządzone umyślnie przez siebie lub ponoszę koszty ich naprawy.
13. Przestrzegam zasad współżycia w grupie, w szczególności:
a) nie prowokuję i nie biorę udziału w bójkach,
b) nie wyłudzam pieniędzy, papierosów i innych rzeczy,
c) nie dręczę, nie prześladuję koleżanek i kolegów, nie dokuczam im.
14. Przestrzegam zakazów szkolnych, w szczególności:
a) nie wychodzę poza teren szkoły podczas przerw, zajęć i pobytu w świetlicy,
b) po dzwonku na lekcje przebywam w sali zajęć, w świetlicy lub bibliotece,
c) na terenie szkoły nie palę papierosów, nie piję alkoholu, nie używam środków
odurzających i narkotyków; nie wnoszę tych używek na teren szkoły i nie rozprowadzam
ich wśród koleżanek i kolegów ze szkoły,
d) podczas zajęć nie używam telefonu komórkowego i żadnych innych urządzeń
elektronicznych; mogę je przynosić do szkoły tylko za zgodą Dyrektora (na pisemny wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych),
e) nie przynoszę do szkoły wszelkich przedmiotów niebezpiecznych typu: noże, środki
pirotechniczne, gazy, substancje paraliżujące, itp.
15. Wykonuję prace na rzecz klasy i szkoły, wywiązuję się z powierzonych zadań i funkcji.
16. Przestrzegam regulaminów szkolnych (boisk, placu zabaw, terenów sportowych i
rekreacyjnych oraz pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, sali korekty wad
postawy, biblioteki).
17. Zobowiązuję się do przestrzegania zawartego ze mną kontraktu.
18. Ponoszę konsekwencje moich czynów i wykonuję wyznaczoną karę.

