Regulamin zachowania obowiązujący uczniów
w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča
1. W naszej szkole obowiązuje strój szkolny i strój galowy.
2. Dbamy o czystość i estetykę ubioru i fryzury (nie farbujemy włosów, nie
nakładamy widocznego makijażu oraz utrzymujemy naturalny wygląd paznokci).
3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie (10 min. przed ich rozpoczęciem).
4. Okrycie wierzchnie zostawiamy w szafkach.
5. Przed lekcjami nie chodzimy po szkole, lecz czekamy w świetlicy lub w czytelni.
6. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed klasą.
7. Plecaki estetycznie porządkujemy.
8. Kłaniamy się wszystkim osobom dorosłym.
9. W czasie przerwy staramy się wypocząć, nie krzyczymy i nie biegamy, dbamy o
bezpieczeństwo własne i innych.
10. W dni pogodne przerwę spędzamy na świeżym powietrzu, w razie niepogody
zostajemy w budynku.
11. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy samowolnie budynku szkoły.
12. Nie przechodzimy na sąsiednie posesje.
13. Jeśli mamy problem, prosimy o pomoc nauczyciela.
14. Z sekretariatu korzystamy od 10:00 do 12:00.
15. Dbamy o czystość i estetykę naszej szkoły.
16. Troszczymy się o mienie szkoły, nie dopuszczamy do dewastacji.
17. Ponosimy odpowiedzialność finansową za świadome zniszczenie mienia na terenie
szkoły.
18. Nie używamy wulgaryzmów, nie przezywamy, nie obrażamy.
19. Rzeczy znalezione oddajemy do sekretariatu szkoły lub dyżurki woźnego.
20. O przemocy i agresji kolegów lub zaistniałym wypadku natychmiast informujemy
dyżurującego nauczyciela.
21. Nie używamy telefonów komórkowych na terenie szkoły zarówno podczas zajęć,
jak i w czasie przerw. Urządzenie na terenie szkoły pozostawiamy w trybie cichym.
W wyjątkowej sytuacji można użyć telefonu komórkowego tylko za zgodą i w
obecności nauczyciela.
22. Nie przynosimy do szkoły innych urządzeń multimedialnych, za które szkoła nie
ponosi odpowiedzialności materialnej.
22.1. Bierzemy odpowiedzialność za swoje rzeczy osobiste - szkoła nie ponosi
odpowiedzialności finansowej za przyniesione przedmioty wartościowe.
23. Z placu zabaw dla dzieci mogą korzystać tylko uczniowie klas I-III.

Zmiany dokonane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców oraz Samorząd Uczniowski w dniu 10.09.2020r.
Zamiana wychodzi w życiu z dniem 11.09.2020r.

