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Załącznik nr 2. 

 

Regulamin pobytu ucznia w budynku szkoły oraz  na terenie  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta  

w Bełchatowie 

 

Zasady pobytu ucznia w szkole: 

 

1. Każdy uczeń obowiązany jest do noszenia na terenie szkoły identyfikatora z aktualnym zdjęciem 

i pieczątką szkoły (w przypadku braku identyfikatora uczeń jest zobowiązany pobrać identyfikator 

zastępczy). 

2. W szkole obowiązuje obuwie zmienne.  

3. Ruch po korytarzach jest prawostronny (środek korytarza powinien zostać wolny). 

4. Niedozwolone jest siadanie na podłodze korytarza, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa                          

i utrzymanie właściwej komunikacji w budynku. 

5. Zabrania się siadania na schodach, korytarzach i parapetach okien ( z wyjątkiem korytarza przy sali 

konferencyjnej). 

6. W czasie przerw zabrania się hałasowania, biegania po korytarzach i schodach. 

7. Uczniowie  klasy wchodzącej  i wychodzącej z pracowni odpowiadają za ład i porządek na korytarzu 

i w sali lekcyjnej przed, po i w czasie lekcji. Za porządek odpowiadają dyżurni danej klasy.  

8. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania mienia szkolnego (wyposażenia pracowni, pomocy 

naukowych, dekoracji, a także ścian sal lekcyjnych i korytarzy), niedewastowania urządzeń 

sanitarnych w toaletach. Za zniszczony sprzęt odpowiadają uczniowie. 

9. Zabrania się zaśmiecania terenu wokół szkoły i niszczenia elewacji budynku. 

10. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a.  posiadania, sprzedawania i używania narkotyków, dopalaczy i innych substancji 

odurzających, 

b.  posiadania i picia alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem, 

c.  palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, 

d.  wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających życiu  

  i zdrowiu członków społeczności szkolnej. 
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11. Uczniowi nie wolno: opuszczać zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela (wychowawcy), 

przebywać w sklepiku szkolnym i na korytarzach w czasie obowiązujących go zajęć lekcyjnych. 

Uczniowie dojeżdżający mogą oczekiwać na zajęcia w czytelni. 

12. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność na lekcji w ciągu 2 tygodni  

w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodzica ( opiekuna prawnego ) na specjalnym druku 

dostępnym w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły lub zwolnienia lekarskiego. 

13. W przypadku zwolnienia z jednej bądź kilku lekcji uczeń ma obowiązek przedłożyć wychowawcy 

lub innemu nauczycielowi odpowiedni druk zwolnienia podpisany przez rodzica ( opiekuna 

prawnego ) dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. 

14. W czasie odbywania lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, picia napojów                    

i żucia gumy.  

15. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych w ubiorze  stosownym  do  okoliczności, tzn.: 

a. okrycie wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni, uczeń nie ma prawa wejść do sali na 

zajęcia szkolne w płaszczu czy kurtce, 

b. uczeń na co dzień przychodzi na zajęcia szkolne ubrany w strój wygodny, czysty, schludny, 

niewyzywający i niezagrażający jego bezpieczeństwu. Za strój wyzywający uważa się: zbyt 

krótkie bluzki, z dużym dekoltem, odkrywające brzuch, ubrania  

z prześwitującego materiału, zbyt krótkie spódnice lub spodenki, 

c. uczniowie przygotowujący w szkole  apele, akademie, spektakle itp. uroczystości szkolne w 

dniu prezentacji ubrani są stosownie do tematu apelu, akademii, spektaklu. Zaleca się, jeśli 

nie obowiązuje kostium sceniczny, by był to ubiór galowy  

(w kolorach biało - czarnym lub biało – granatowym) – patrz: Dokument Ceremoniał  

Szkoły, 

d. członkowie szkolnego pocztu sztandarowego są z racji pełnionych przez siebie funkcji 

zobowiązani do występowania w stroju galowym (chłopcy: biała koszula lub granatowy 

garnitur, dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica  

o długości co najmniej do kolan) – patrz: Dokument Ceremoniał  Szkoły. 

16. Uczeń może nosić w szkole skromną biżuterię, tj. zegarek, łańcuszek, wisiorek, drobne pierścionki 

na palcach, drobne kolczyki. Odzież, ozdoby i pomoce szkolne nie mogą zawierać treści związanych 

ze środkami uzależniającymi i kulturą śmierci, satanizmem, faszyzmem i innymi zabronionymi 

przez prawo. 

17. Na terenie szkoły zabrania się wszelkich form propagowania klubów sportowych, noszenia 

emblematów sportowych, naszywek, smyczy itp. 
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18. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz używania w czasie lekcji i innych zajęć 

szkolnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Idąc na lekcję, uczeń 

zobowiązany jest wyłączyć i schować telefon lub inne urządzenia. 

19. Ucznia ZSP Nr 2 w Bełchatowie obowiązuje kultura słowa. W szkole nie wolno używać 

wulgaryzmów, stosować wobec kogokolwiek przemocy fizycznej i psychicznej. 

20. Kategorycznie zabrania się tzw.  „szkolenia kotów” . 

21. Uczniowie zobowiązani są respektować polecenia pracowników administracji i obsługi. 

22. Zabrania się parkowania samochodów przez uczniów na parkingu przed szkołą.  

Dojazd do szkoły nie może być zastawiony, utrudniony. 

 

Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje wyciągnięciem konsekwencji określonych                           

w Statucie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie. 

 


