Regulamin Porządkowy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Regulamin dotyczy uczących się w Technikum nr 19 (uczeń), ZSZ nr 19(uczeń), Liceum
Ogólnokształcącym(słuchacz), Szkole Podstawowej dla Dorosłych (słuchacz), Gimnazjum dla
Dorosłych(słuchacz), i w Szkole Policealnej(słuchacz).
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Strój ucznia
1. Uczniowie/słuchacze przychodzą na zajęcia szkolne ubrani schludnie i czysto.
2. Na szkolne zapowiedziane uroczystości uczniowie przychodzą w strojach galowych /granatowoczarno-białe/.
3. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: koszulka, krótkie spodenki
lub spodnie dresowe, buty sportowe.
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Zasady korzystania z szatni
1. Uczniowie/słuchacze pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni. Na czas trwania zajęć szatnia
pozostaje zamknięta.
2. Zabrania się przebywania w szatni poza godzinami rozpoczęcia i zakończenia swoich zajęć.
3. W szatniach wf uczniowie/słuchacze przebierają się po dzwonku na lekcje.

Zasady zachowania na terenie szkoły
1.

Uczniowie/słuchacze mają obowiązek przyjść do szkoły nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć i opuszczają teren szkoły po zakończeniu swoich zajęć.

2.

Wejściem do budynku szkolnego dla uczniów/słuchaczy się jest wejście główne - dolne.

3.

Zalecane jest noszenie kart wejściowych do szkoły.

4.

Zakazane jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych.

5.

Na żądanie nauczyciela, portiera lub woźnego uczący się ma obowiązek potwierdzić swoją
tożsamość.

6.

Uczeń/słuchacz ma obowiązek punktualnie zgłaszać się na każdą lekcje. O lekcji jest powiadamiany
dzwonkiem, ma on charakter nakazowy i zobowiązuję ucznia/słuchacza do oczekiwania przed salą
lekcyjną na rozpoczęcie zajęć.

7.

W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach uczeń/słuchacz może opuścić salę lekcyjną podczas
trwania zajęć wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela.

8.

Kategorycznie zabronione jest wnoszenia przez ucznia/słuchacza na teren szkoły jakiejkolwiek broni
i jej imitacji, niebezpiecznych substancji chemicznych, w szczególności środków obezwładniających
i żrących, środków odurzających, narkotycznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

9.

Zabrania się wnoszenia do sal i spożywania podczas lekcji posiłków i napojów oraz gumy do żucia.

10.

Podczas przerw uczniowie/słuchacze opuszczają sale lekcyjne i przebywają na korytarzach.
W toaletach przebywają, gdy jest to konieczne.

11.

Podczas przerw zabronione jest bieganie i zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu
własnemu i innych. Nie wolno otwierać okien, wychylać się przez nie i siadać na parapecie.

12.

Po schodach wszyscy użytkownicy poruszają się prawą stroną.

13.

Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających na terenie
szkoły i poza nią oraz namawiania do tego innych na terenie szkoły i w jej bezpośrednim sąsiedztwie
oraz na wycieczkach szkolnych.
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14.

Uczniowie/słuchacze

nie

mogą

samodzielnie

wchodzić

do

pokoju

nauczycielskiego.

Mogą to zrobić jedynie za zgodą nauczyciela i tylko w ważnych sprawach.
15.

Uczniowie/słuchacze przebywający na terenie szkoły i poza nią zobowiązani są do właściwego
i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, okazywania szacunku
osobom dorosłym, pracownikom szkoły i swoim kolegom.

16.

Z tradycji szkoły wynika stosowanie grzecznościowego zwrotu przez uczniów/słuchaczy Technikum
nr 19, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, do nauczycieli: „profesor”.

17.

Uczniowie/słuchacze są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela
lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

18.

Zakazuje się wulgaryzmów do innych osób i stosowania przemocy słownej i fizycznej.

19.

Próby wymuszania i zastraszania innych są surowo karane.

20.

Próby włamania się do szkolnej sieci komputerowej, na szkolne konta mailowe i do szkolnego
systemu dokumentacji elektronicznej są surowo zabronione i karane.

21.

Podczas zajęć prowadzonych poza szkołą oraz wycieczek szkolnych również obowiązują zasady
określone w niniejszym regulaminie.

Mienie szkolne i osobiste
1. Wszyscy (uczeń/słuchacz) mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie
lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela. Nauczyciele-opiekunowie
pracowni ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, do przestrzegania, których
zobowiązani są wszyscy uczniowie/ słuchacze przebywający w tych pomieszczeniach.
2. Młodzież/dorośli funkcjonują w szkole w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosują się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń nauczycieli.
3. Uczeń/słuchacz

jest

zobowiązany

niezwłocznie

zawiadomić

nauczyciela

o

zauważonym

w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące
się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
4. Uczeń/słuchacz ma obowiązek szanować mienie szkolne, sprzęt i pomoce naukowe.
5. W przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia mienia szkoły uczeń/słuchacz, który dokonał
zniszczeń jak również jego rodzice/prawni opiekunowie/ dokonują napraw lub pokrywają koszty tych
napraw.
6. Zobowiązuje się uczniów do zachowania czystości w salach, toaletach i na korytarzach.
7. Uczniowie/słuchacze są zobowiązani do pozostawiania ubioru zewnętrznego (kurtki, płaszcze)
w szatni.
8. W szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów i pieniędzy.
9. Szatnie są otwierane przed i po zakończeniu lekcji.
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10. Uczeń/słuchacz może posiadać w szkole telefon komórkowy (nieletni za zgodą rodzica, prawnych
opiekunów). Ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego na terenie szkoły. Ma zakaz używania aparatu telefonicznego w trakcie wszystkich
zajęć dydaktycznych w szkole poza sytuacjami użycia telefonu, jako środka dydaktycznego
z inicjatywy i za zgodą nauczyciela.
Ma całkowity zakaz nagrywania filmów, dźwięku oraz robienia zdjęć podczas pobytu w szkole bez
zgody osób uprawnionych.
11. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia/słuchacza, których posiadanie
w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuteria, telefon komórkowy, sprzęt
elektroniczny.
12. Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe kradzieże.

Odpowiedzialność uczniowska
1) Uczeń/słuchacz odpowiada za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
a) naruszenie nietykalności cielesnej,
b) naruszenie godności osobistej,
c) brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
d) uleganie nałogom,
e) niszczenie mienia osobistego i publicznego,
f) naruszenie postanowień Regulaminu Szkoły,
g) lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
h) zastraszanie, szantaż, bójki, wyłudzenia uczeń/słuchacz ponosi odpowiedzialność przewidzianą
w statucie.

Dyżury szkolne
1. Dyżury pełnią nauczyciele wg harmonogramu.
2.

Wszelkie problemy i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu .
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Dokumentacja ucznia/słuchacza
1. W szkole obok dokumentacji papierowej (LO, G.SP, Szkoła Policealna) korzysta się z dziennika
elektronicznego Vulcan (Technikum, ZSZ).
2. Dziennik ten stanowi jedną z form prowadzenia korespondencji wychowawcy z rodzicami na temat
ocen, usprawiedliwień nieobecności, zwolnień z zajęć itp.
3. Każda nieobecność ucznia na zajęciach winna być usprawiedliwiona przez rodzica lub jego prawnego
opiekuna.
4. Usprawiedliwienia dokonuje się w formie pisemnej.
5. Uczeń winien dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie do 7 dni na najbliższej godzinie
wychowawczej od momentu powrotu na zajęcia.
6. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonują rodzice pisemnie lub osobiście.

Opuszczanie budynku szkoły
1. Uczniowie/słuchacze przebywają na terenie szkoły od momentu rozpoczęcia zajęć aż do chwili ich
zakończenia.
2. Obowiązuje zakaz oddalania się z obiektu CKZiU w czasie realizacji planu zajęć bez opieki
nauczyciela.
3. Uczniowie/słuchacze dojeżdżający do szkoły środkami komunikacji miejskiej zachowują
się kulturalnie w czasie oczekiwania na przyjazd, jak również podczas jazdy.
4. Zwolnienie ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. W wyjątkowych
sytuacjach uczeń/słuchacz może być zwolniony z danej lekcji przez nauczyciela prowadzącego
lub w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. Jego nieobecność jest odnotowana,
jako usprawiedliwiona.
5. Wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami usprawiedliwia nieobecności ucznia
zaistniałe na skutek uczestniczenia w innych zajęciach szkolnych (wycieczki, wyjazdy, zawody,
konkursy itp.)
6. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy. Wychowawca klasy
gromadzi i przechowuje przez okres całego roku szkolnego dokumenty, które były podstawą
usprawiedliwienia nieobecności.
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Postanowienia końcowe
1. W przypadku złamania Regulaminu Porządkowego mają zastosowanie kary określone w Statucie
2.
3.
4.
5.

Szkoły dotyczące oceny z zachowania.
Spory związane z przestrzeganiem Regulaminu rozstrzygane są z trybie statutowym.
Zmian w regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna.
Dyrektor lub wychowawca klasy zapoznaje z treścią regulaminu uczniów/słuchaczy i rodziców
na początku roku szkolnego.
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017 r.
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