Regulamin przebywania uczniów na terenie ZSP nr 5 w Łodzi
1. Uczeń nie może opuszczać szkoły podczas zajęć i przerw lekcyjnych. Wyjście ze szkoły jest
możliwe w przypadku zwolnienia ucznia przez rodziców zgodnie z procedurą zwalniania
lub pod opieką nauczyciela w przypadku zajęć poza szkołą.
2. Każdy uczeń przebywający na terenie szkoły ma obowiązek posiadać identyfikator i okazywać go
na każde wezwanie pracowników szkoły.
3. Uczeń wchodzący do szkoły powinien okazać identyfikator przy wejściu, a w przypadku jego braku
zakupić identyfikator zastępczy.
4. Każdy uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek pozostawić okrycie wierzchnie w szatni.
Zabronione jest przebywanie na zajęciach w kurtkach i nakryciach głowy.
5. Na terenie szkoły obowiązuje konieczność zmiany obuwia.
6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w schludnym i estetycznym stroju. Zabronione
jest przychodzenia w strojach eksponujących odkryte części ciała, w wyzywających makijażach
i fryzurach oraz noszenia obuwia na wysokim obcasie. Szczegółowy opis stroju uczniowskiego
zawiera załącznik 5 do Statutu ZSP nr 5 dostępny na stronie www szkoły.
7. W czasie uroczystości szkolnych każdy uczeń zobowiązany jest nosić strój galowy, czyli białą
bluzkę lub koszulę oraz ciemną spódnicę lub spodnie.
8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów (również elektronicznych), spożywania
alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem. Na lekcjach
obowiązuje zakaz żucia gumy.
9. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i korzysta z wyposażenia szkoły zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami kultury osobistej i społecznej. Każdy uczeń odpowiada finansowo
za zniszczenia i uszkodzenia pomieszczeń, sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych
znajdujących się w szkole. Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych
z winy ucznia.
10. Podczas zajęć uczniowie mają zakaz korzystania z telefonu komórkowego, odtwarzaczy
muzycznych, sprzętu nagrywającego, które podczas lekcji muszą być wyłączone. W przypadku
niestosowania się do tego zakazu nauczyciel stosuje kary określone w Statucie ZSP nr 5.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego lub
cennych rzeczy przynoszonych przez uczniów.
12. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli pełniących dyżur,
którzy w sposób szczególny reagować będą na naruszanie zasad współżycia społecznego,
a w szczególności na naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej, przejawy brutalności,
wulgarności, chuligaństwa i chamstwa, uleganie nałogom i niszczenie mienia szkoły, a także
naruszanie innych zapisów regulaminu przebywania w szkole.
13. Uczniowie mają zakaz przebywania podczas lekcji na korytarzach lub innych miejscach niż sala,
w której mają zajęcia.
14. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii pozostają pod opieką pracownika biblioteki
i mają obowiązek zgłosić się do niego w momencie rozpoczęcia lekcji. Kiedy biblioteka jest
nieczynna uczeń może przebywać na jadalni, ale wcześniej powinien zgłosić ten fakt
do wicedyrektora szkoły.
15. Na zajęciach wychowania fizycznego w auli i sali gimnastycznej uczniowie przebywają wyłącznie
w obuwiu na jasnej podeszwie.
16. Podczas przerw obowiązuje zakaz przebywania uczniów na klatkach schodowych z uwagi
na utrudnianie ruchu.
17. Uczeń zwolniony z lekcji zostaje wypuszczony ze szkoły po okazaniu pracownikowi szkoły
zwolnienia potwierdzonego podpisem przez wychowawcę lub innego nauczyciela
na obowiązującym w szkole druku zwolnienia ucznia.
18. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostają wypuszczeni ze szkoły przez nauczycieli dyżurujących na
parterze i przy wyjściu ze szkoły.

