
Zasady przebywania na terenie  

Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach 

 

1. W czasie pobytu w szkole uczniów obowiązuje obuwie zmienne i identyfikator. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz filmowania, nagrywania, fotografowania bez 

zgody nauczyciela. 

 

Zachowanie w czasie przerwy. 

1. Uczniowie wychodzą z klasy po skończonych zajęciach na przerwę. 

2. W czasie przerwy nie siedzą na parapetach, schodach, nie przebywają w szatniach. 

3. Uczniowie dbają o czystość miejsc, w których przebywają na przerwie. Śmieci 

wrzucają do kosza. 

4. „Zakochani” nie demonstrują pozostałym swoich uczuć. 

5. Podczas rozmowy z osobą dorosłą uczniowie przyjmują postawę stojącą. 

6. Uczniowie okazują szacunek wszystkim pracownikom szkoły. Wykonują ich 

polecenia. 

7. Uczniowie witają się i żegnają z pracownikami szkoły. W tym czasie nie trzymają rąk 

w kieszeniach. 

8. Uczniowie zachowują się kulturalnie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli  

i pracowników szkoły. Zabrania się używania wulgaryzmów, niestosownych 

komentarzy, naśmiewania się, lekceważenia innych. 

9. Uczniowie nie poniżają ani nie dyskryminują innych osób. 

10. Zabrania się przynoszenia ze sobą kart do gry i innych niestosownych przedmiotów. 

11. O wszelkich przejawach agresji i rażących zachowaniach na przerwie uczniowie 

informują dyżurujących nauczycieli lub pracowników obsługi. 

12. Tolerowanie niewłaściwych postaw i zachowań kolegów oznacza ich akceptację  

i bezsilność wobec przejawów chamstwa w szkole. 

13. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Zachowanie w czasie lekcji 

1. Uczniowie odpowiadają stojąc, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. 

2. Podczas lekcji uczniowie nie piją napojów, nie jedzą, nie żują gumy. 

3. Uczeń posiadający telefon komórkowy lub inne urządzenie zobowiązany jest je 

wyłączyć na czas trwania lekcji i przechowywać w plecaku, torbie. 

4. Uczniowie dbają o swoje miejsce i powierzone im pomoce. Wszelkie uszkodzenia 

zgłaszają nauczycielowi. 

5. Uczniowie nie komentują uwag nauczyciela 

 

Strój szkolny 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły stosownie, schludnie i estetycznie ubrani. 

2. Nauczyciel ma prawo zwrócić uczniowi/uczennicy uwagę na niewłaściwy strój, 

fryzurę, makijaż. 

3. W dni uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: koszula, krawat, marynarka, 

biała bluzka, ciemna spódnica lub garsonka, kostium w ciemnych kolorach. 

4. W szkole nie można nosić nakryć głowy. 

5. W szkole obowiązuje zmienne obuwie typu tenisówki, adidasy. Nie jest dozwolone 

noszenie w szkole butów na wysokim obcasie. Wyjątek stanowią okoliczności 

uzgodnione z nauczycielem. 

6. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie  

i określony strój gimnastyczny. 
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