Zasady przebywania ucznia w szkole


















Uczniowie miejscowi i dojeżdżający wchodzą do budynku
i udają się do szatni celem zmiany obuwia. Zmiana obuwia
odbywa się w szatni.
Na terenie budynku szkolnego (dotyczy to również sali
gimnastycznej) obowiązuje obuwie sportowe na jasnym
spodzie.
Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.
Uczniowie dojeżdżający opuszczają szkołę 5 minut przed
planowanym odjazdem autobusu.
Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku szkoły
w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
Uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie
przerw - po dzwonku na lekcję zobowiązani są do ustawienia
pod odpowiednią salą lekcyjną.
Uczniowie, którzy w danym czasie nie mają zajęć lekcyjnych
lub oczekują na odwóz, zobowiązani są do przebywania
w świetlicy szkolnej lub bibliotece (o ile opiekun biblioteki
wyrazi zgodę).
Uczniowie nie ćwiczący na lekcjach wychowania fizycznego
mają przebywać na sali gimnastycznej-szatnie są zmykane.
W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom:
biegania, urządzania bójek i innych czynności zagrażających
bezpieczeństwu.
Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie
lekcji oraz podczas przerw.
Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz
siadania na parapetach.
Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się
do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił
im uwagę.



W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń
stosowane będą kary zawarte statucie szkoły.

REGULAMIN STOŁÓWKI

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez
kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są podczas trzech długich przerw z zachowaniem
obowiązującego harmonogramu.
3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie
osoby spożywające posiłek.
4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze
spożywaniem posiłków.
5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka
w jednym szeregu.
6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów,
biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do
wyznaczonego miejsca.
8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
9. Z obiadów korzystają tylko osoby, które mają opłacone posiłki.
10. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych
terminach do pani Elżbiety Sawy.
11. W przypadku dłuższej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt
osobiście lub telefonicznie.
12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład
i porządek na niej oraz stosować się do poleceń dyżurnych.
14. W stołówce dyżur pełnią uczniowie wg ustalonego harmonogramu.
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione
prawa do korzystania ze szkolnych obiadów.

