
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE 

ORAZ NA TERENIE PRZYSZKOLNYM 
 

1. Zabronione jest samowolne opuszczanie szkoły, również  w czasie przerw lekcyjnych. 
 
2. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych odbywają się wyłącznie za potwierdzeniem wychowawcy, 

zastępcy wychowawcy lub dyrektora. 
 
3. Niepełnoletni uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na wcześniejszy powrót do domu     

w przypadku odwołanych zajęć lekcyjnych, ma obowiązek przebywania w bibliotece 

szkolnej, do czasu zakończenia tych zajęć. Informacje o odwołanych zajęciach lekcyjnych 

są podawane na szkolnej tablicy zastępstw, monitorach znajdujących się na II i III piętrze 

oraz na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Dla rodziców”. 

 
4. Zabrania się palenia papierosów (również elektronicznych),  przynoszenia i spożywania 

alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, itp. 
 
5. Zabrania się przynoszenia do szkoły wszelkiej broni: pistoletów gazowych, hukowych, 

paralizatorów, gazu łzawiącego, replik broni palnej, wiatrówek, materiałów wybuchowych, 
ostrych przedmiotów, narzędzi, itp. 

 
6. Uczniowie mają zapewnioną opiekę nauczycieli od godz. 7:45 (od 7:30 w szatni) – do czasu 

zakończenia zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Uczniowie 
przebywający w szkole przed rozpoczęciem swoich zajęć lub po ich zakończeniu powinni 
przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką nauczycieli-bibliotekarzy. 

 
7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest 

bieganie po korytarzach i schodach, wychylanie się przez okna, prowokowanie  
i uczestniczenie w bójkach (również tych „dla żartu”), dewastowanie kamer i wszelkiego 
sprzętu szkolnego, odbezpieczanie gaśnic itp. 

 
8. Na terenie szkoły obowiązuje ruch prawostronny. Zabronione jest blokowanie drożności 

dróg ewakuacyjnych – siadanie na schodach, korytarzach i półpiętrach. Uczniowie nie mogą 
korzystać z windy (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych ruchowo). 

 

9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania – nie wolno 
używać wulgarnych słów w kontaktach z kolegami, nauczycielami i wszystkimi 
pracownikami szkoły. 

 
10. Obowiązkiem uczniów jest dbanie o mienie, sprzęt szkolny i estetykę szkoły. Nie wolno 

zaśmiecać terenu szkoły i wokół szkoły. 
 

11. O przemocy i agresji kolegów, a także w przypadku zauważenia dewastacji sprzętu lub 
mienia szkoły, uczeń powinien poinformować dyżurującego nauczyciela. 

 
12. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom  

nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły. 
 

13. Na terenie szkoły uczeń ZSG ma obowiązek posiadania identyfikatora przypiętego  
w widocznym miejscu i pokazywania go na polecenie każdego pracownika szkoły 
(również ochrony). 

 



14. Uczniów obowiązuje zmiana obuwia i stosowny ubiór. Strój nie może zawierać elementów 
obrażających uczucia patriotyczne, religijne i moralne, nie może reklamować 
niedozwolonych używek (alkoholu, narkotyków, papierosów itp.), powinien być  
w stonowanych kolorach. 
 

15. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się przed wyznaczoną  salą 
lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. W razie nieobecności nauczyciela 
przewodniczący klasy zgłasza to w sekretariacie szkoły. 

 
16. Z dniem 24 maja 2007 r. nauczyciel uzyskał status funkcjonariusza publicznego  

i wynikającą z tego tytułu ochronę ukształtowaną na zasadach określonych przepisami 
Kodeksu karnego. Zaostrzenie kar wobec sprawców dopuszczających się wobec 
funkcjonariuszy publicznych czynów zabronionych dotyczy w szczególności: naruszenia 
nietykalności cielesnej, czynnej napaści, znieważenia, groźby . 

 
17. Na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły oraz wokół szkoły zainstalowany jest 

monitoring, który rejestruje przebieg wydarzeń. 
 

18. Komunikaty przeznaczone dla uczniów, umieszczane są  na  monitorach na II i III piętrze 
oraz na przeznaczonych do tego celu tablicach. 

 

19. W przypadku notorycznego łamania Statutu Szkoły (palenie papierosów, brak 

identyfikatora, obuwia na zmianę, zorganizowanej ucieczki z zajęć lekcyjnych) uczeń,  

w ramach zadośćuczynienia, może być zobowiązany do wykonania prac społecznych  

na rzecz szkoły. Mogą to być np.: wykonanie plakatów, pomoc w przygotowaniu imprez 

szkolnych, pomoc w pracach porządkowych na terenie szkoły (również w warsztatach). 


