Regulamin porządkowy Gimnazjum nr 54
1. Uczeń Gimnazjum 54 uczestniczy we wszystkich lekcjach i zachowuje postawę opisaną w Statucie Zespołu
Szkół nr 54 i Programie wychowawczym Gimnazjum 54.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje dzienniczek, który jest formą korespondencji między domem a szkołą.
3. Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie na spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny.
4. Przy sprawdzaniu listy uczeń wyraźnie zgłasza swoją obecność.
5. Uczeń nie spóźnia się na lekcje, a w przypadku spóźnienia – nie zakłóca przebiegu lekcji. Po zajęciach ma
obowiązek usprawiedliwić spóźnienie.
6. Nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione przez informację zamieszczoną w dzienniczku okazaną na
godzinie wychowawczej lub poprzez dziennik elektroniczny. Termin, do którego uczeń powinien dostarczyć
usprawiedliwienie, zostaje ustalony przez wychowawcę. Wychowawca składa pod usprawiedliwieniem swój
podpis, ewentualnie wyjaśnienie, dlaczego nie może uwzględnić usprawiedliwienia, a w dzienniku
elektronicznym przesyła odpowiedź.
7. Zgody na dłuższe indywidualne wyjazdy (powyżej 3 dni) w czasie roku szkolnego udziela na pisemny wniosek
rodziców, dyrektor szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i wychowawcy.
8. W tygodniu przed II etapem konkursu przedmiotowego uczniowie biorący w nim udział są zwolnieni z
odpowiedzi ustnych i sprawdzianów.
9. Rodzice mogą zwolnić ucznia przygotowującego się do konkursu przedmiotowego z udziału w zajęciach
lekcyjnych, jeżeli uznają to za konieczne w porozumieniu z opiekunem naukowym ucznia. Uczniowie
zwolnieni z zajęć zobowiązani są do ustalenia z nauczycielami terminu i trybu zaliczenia zaległości.
10. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły w czasie od rozpoczęcia do zakończenia lekcji, bez zwolnienia
przez wychowawcę, dyrektora lub pedagoga.
11. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji przez wychowawcę, dyrektora lub w razie ich nieobecności - pedagoga
szkolnego, tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców zamieszczonej w dzienniczku. Osoba zwalniająca
składa pod zwolnieniem swój podpis. Na podstawie tego podpisu uczeń jest wypuszczany ze szkoły przed
zakończeniem lekcji.
12. Uczeń chory lub wykazujący objawy złego samopoczucia uniemożliwiające mu efektywny udział w zajęciach
szkolnych musi zostać bezzwłocznie odebrany przez rodziców, nie może zostać zwolniony na podstawie
telefonu ani w żaden w inny sposób.
13. W Gimnazjum 54 obowiązuje całkowity zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy (fizycznej i psychicznej), a
wszelkie jej przejawy są surowo karane zgodnie z prawem.
14. Uczeń Gimnazjum 54 okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom
administracyjnym i personelowi szkoły.
15. Uczeń nie może przyjmować w szkole jakichkolwiek gości, w tym również absolwentów Gimnazjum 54.
Absolwenci są mile widziani jako goście rady pedagogicznej.
16. Ucznia obowiązuje strój szkolny opisany w załączniku do Statutu Zespołu Szkół nr 54 w Warszawie.
Zabronione są elementy stroju zagrażające zdrowiu, naruszające normy obyczajowe oraz niestosowne dla
młodzieży w wieku gimnazjalnym.
17. Uczeń dba o estetykę szkoły i zawsze pozostawia po sobie porządek w salach lekcyjnych i na korytarzu.
Dyżurny klasy jest zobowiązany do sprawdzania porządku w sali lekcyjnej przed zajęciami i po nich, a w
razie usterek -zgłoszenia ich nauczycielowi.
18. Uczeń dba o mienie szkolne, a za wszelkie zniszczenia przez ucznia mienia szkoły lub czyjegokolwiek mienia
prywatnego odpowiadają materialnie jego rodzice.
19. Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie bezwzględnie wyłączają telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne oraz chowają je do toreb/plecaków. Jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia tak postanowi, telefony
i urządzenia elektroniczne są składane w wyznaczonym pojemniku.
20. Na lekcjach uczniowie nie korzystają z żadnych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego. Łamanie
przepisów pkt. 19 i 20 skutkuje zastosowaniem odpowiednich środków wychowawczych.
21. Prowadzący zajęcia lub dyżurujący nauczyciel ma prawo skonfiskować przedmioty lub substancje, które
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub życia albo zakłócają spokój i obniżają komfort nauki.
Skonfiskowane przedmioty należy przekazać wicedyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu albo bezpośrednio
rodzicom ucznia w umówionym terminie.
22. Zgodnie z polskim prawem nikogo z pracowników i uczniów Gimnazjum 54 bez jego zgody nie wolno
fotografować ani nagrywać jego wypowiedzi. Wyjątkiem są oficjalne uroczystości szkolne i klasowe.
23. Zgodnie z polskim prawem nie wolno rozpowszechniać, także w Internecie treści wulgarnych, obraźliwych,
niezgodnych z prawdą lub w inny sposób naruszających dobro kogokolwiek z pracowników lub uczniów
Gimnazjum 54 oraz ich rodzin.
24. Uczeń Gimnazjum nr 54 przestrzega zasad BHP i Instrukcji ewakuacyjnej.

