REGULAMIN SZKOŁY
Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej
1. Szkoła bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć a także 15 min.
przed zajęciami rozpoczynającymi się o godz. 8.00 oraz 5 min. po zakończonych zajęciach.
2. Na wszystkie zajęcia pozalekcyjne uczniowie przychodzą bezpośrednio przed ich rozpoczęciem
i gromadzą się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. W czasie przerwy uczniowie zobowiązani są do przebywania na piętrze, na którym odbywać się
będą ich kolejne zajęcia.
4. W czasie przerwy uczniom nie wolno przebywać w toalecie w celu innym niż jest do tego
przeznaczona.
5. Rodzice odpowiadają materialnie za zniszczone przez ich dzieci mienie szkolne.
6. W szkole ucznia obowiązują mundurki oraz schludny wygląd. Nie dopuszcza się: a) intensywnego
makijażu, b) farbowania włosów, c) nieskromnego stroju, d) przesadnych ozdób (w tym przesadnie
zdobionych paznokci, piercing-u), e) noszenia na terenie szkoły nakryć głowy, f) eksponowania
bielizny osobistej.
7. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych.
8. Zabrania się na terenie szkoły posiadania oraz stosowania jakichkolwiek używek (m.in. alkohol,
papierosy, e-papierosy, środki odurzające). W sytuacji kiedy nauczyciel lub inny pracownik szkoły
podejrzewa, iż uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających postępuje zgodnie
z „Procedurami postępowania w przypadku, gdy pracownicy szkoły podejrzewają, że uczeń znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych”.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone przez uczniów (biżuteria,
telefony komórkowe, itp.).
10. Zabrania się uczniom w trakcie lekcji używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych (w tym MP3, MP4). W przypadku używania telefonu nauczyciel odbiera go uczniowi
i przekazuje wicedyrektorowi. Telefon z gabinetu wicedyrektora może odebrać wyłącznie rodzic,
bądź prawny opiekun ucznia. Uczeń może odebrać telefon osobiście w ostatnim dniu nauki.
11. Usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęć rodzice zapisują w zeszycie do korespondencji.
12. Uczniowie będą zwalniani z zajęć wychowania fizycznego jedynie na podstawie zwolnień
lekarskich.
13. Obowiązkiem ucznia jest usprawiedliwienie nieobecności do tygodnia od momentu przyjścia
do szkoły.
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