
 
ABC ucznia Zespołu Szkół SP nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

 
 Uczeń przychodzi do szkoły 10 minut przed 

rozpoczęciem zaplanowanych dla niego zajęć,  a 
opuszcza szkołę w ciągu 10 minut od ich 
zakończenia. Przed lub po zajęciach może 
pozostać odpowiednio: uczeń SP w świetlicy, 
uczeń gimnazjum w bibliotece.  

 W czasie zajęć pozalekcyjnych, uczeń pozostaje  
     pod  opieką opiekuna zajęć. 
 Ucznia obowiązuje zmiana obuwia na sportowe  

na np. „halówki” i odpowiednio schludny                   
i stosowny strój oraz wygląd. 

 Kategorycznie zabrania się uczniowi samowolnie 
opuszczać szkołę, teren szkolny (za teren szkolny 
uważa się obszar ogrodzony siatką) w czasie 
przerw międzylekcyjnych i w czasie zajęć. Jest to 
możliwe jedynie w przypadku zachowania 
procedury zwolnienia ucznia z zajęć.  

 Na przerwach nie wolno przebywać przed 
wejściem głównym (nie dotyczy uczniów 
rozpoczynających i kończących zajęcia). 

 Uczniowie korzystający z dowozów po 
przyjeździe do szkoły oczekują na rozpoczęcie 
zajęć pod opieką odpowiednio; SP–świetlica, 
Gimnazjum–biblioteka i pozostają tam pod 
opieką również po zakończeniu zajęć                      
w oczekiwaniu na odwóz. 

 W każdej pracowni, a szczególnie w pracowni 
chemii, fizyki, techniki, hali, sali komputerowej, 
a także w szatniach, stołówce, boisku szkolnym, 
obowiązuje ucznia przestrzeganie regulaminów 
tych pomieszczeń. 

 Z urządzeń i sprzętu sportowego uczeń korzysta 
tylko pod opieką  nauczyciela. 

 W terminie do 7 dni od powrotu do szkoły po 
chorobie uczeń przekazuje wystawione od 
rodzica lub lekarza usprawiedliwienie absencji na 
zajęciach . 

 Za wszelkie zniszczenia sprzętu szkolnego, 
urządzeń sanitarnych, wystroju i estetyki  szkoły 
odpowiada uczeń i rodzic, którzy zobowiązani są 
do  naprawy zniszczonego mienia lub rodzice  
odpowiadają materialnie.  

 Wychowawca niezwłocznie  powiadamia 
rodziców , prawnych opiekunów o problemach 
wychowawczych ucznia, niszczeniu  mienia 
szkolnego, nieprzestrzeganiu ABC ucznia, 
nieobecności ucznia w szkole przekraczającej 
20h (jeśli wychowawca nie został 
poinformowany przez rodzica o chorobie 
dziecka). 

  W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie 
przebywają na korytarzach lub w okresie letnim 
na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli 
dyżurnych (sale lekcyjne są zamknięte). 

 Zabrania się uczniom na terenie szkoły; 
wchodzenia, wspinania się, siedzenia na 
konstrukcjach metalowych np. barierkach 
(szczególnie na barierkach odgradzających teren 
szkoły od ulicy) bramkach, konstrukcjach 

podtrzymujących tablice do gry w kosza, jak 
również siedzenia na parapetach czy 
kaloryferach.  

 Zobowiązuje się uczniów do 
wyłączania/wyciszenia telefonów komórkowych 
w czasie zajęć – telefon ma znajdować się                  
w tornistrze. Ze względów bezpieczeństwa 
zabrania się korzystania ze słuchawek podczas 
przerw. 

 Dyrektor i pracownicy szkoły nie odpowiadają za 
zaginięcie cennych przedmiotów pozostawionych 
w szatniach szkolnych i na terenie szkoły. 

 Każdy uczeń w czasie drogi do i ze szkoły jest 
zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
w tym również przepisów ruchu drogowego, jak 
również zachowywać się zgodnie z przyjętymi 
zasadami kultury. Zabrania się uczniom 
zachowań agresywnych również w formie 
zabawy, wszczynania bójek, przepychania, 
ciągnięcia, wyśmiewania, przezywania itp. 

 O wszelkich zagrożeniach, sytuacjach 
niebezpiecznych należy informować nauczycieli. 
 

 

 PODPISY 
 UCZEŃ RODZIC 
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