REGULAMIN
GIMNAZJUM NR 22
Wszyscy chcemy dobrze i bezpiecznie czuć się w Naszym Gimnazjum,
osiągać w nim sukcesy i zdobywać przyjaciół.
Dlatego Kolego, Koleżanko:
1. ABY W SZKOLE BYŁO BEZPIECZNIE:

 W czasie przerwy przebywaj na swoim korytarzu;
 Nie biegaj, nie krzycz, nie obrażaj innych;
 Nie prowokuj bójek i nie bierz w nich udziału, podjudzanie także jest wykroczeniem;

 Nie opuszczaj terenu szkoły;
 Na schodach obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz biegania, siedzenia
i utrudniania przejścia

 Nie siadaj na obudowach kaloryferów i parapetach, nie wychylaj się przez okno;
 W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej zachowaj
spokój i podporządkuj się poleceniom nauczyciela lub kierującego akcją ewakuacyjną;

 Jeśli zauważyłeś, że komuś grozi niebezpieczeństwo, stała się krzywda, popełniono przestępstwo – zawiadom pracowników Gimnazjum.

 O złym samopoczuciu zgłoś wychowawcy lub innym pracownikom szkoły;
 Nie zapraszaj i nie wprowadzaj obcych osób na teren szkoły;
 Nie przynoś przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: broń, gaz,
noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe, zapałki, zapalniczki, itp.;

 Nie przynoś do szkoły papierosów, środków odurzających, napojów alkoholowych;

 Otocz szczególną troską uczniów klas pierwszych
 Nie lekceważ poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2. KULTURA POWINNA BYĆ TWOJĄ DOMENĄ!!!

 Nie używaj złych, agresywnych, wulgarnych słów;
 Na zajęciach zajmij miejsce wyznaczone przez wychowawcę lub nauczyciela, nie
rozmawiaj, nie chodź po klasie, nie przeszkadzaj prowadzącemu lekcję i kolegom;

 Przed zajęciami wyłącz telefon komórkowy;
 Podczas lekcji nie żuj gumy, nie spożywaj posiłków i nie pij napojów;
 W czasie lekcji nie używaj urządzeń medialnych, tj. MP-3, discmany, walkmany,
itp.;

 W szkole obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania, itp. bez wcześniejszej
zgody zainteresowanych osób;

 Nie oszukuj, nie kłam;
 Wykonuj zadania, które stawia Ci nauczyciel;
 Okazuj szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom
i kolegom, używaj słów grzecznych: proszę, dziękuję, przepraszam;

 Witając się z pracownikami szkoły stań prosto i nie trzymaj rąk w kieszeni;
 Dbaj o estetykę swojej klasy i innych pomieszczeń szkoły;
 Dbaj o czystość i higienę w pomieszczeniach sanitariatów;
 Nie przebywaj bez potrzeby w toalecie;
 Nie niszcz sprzętu, bo będziesz go musiał odkupić lub naprawić, a to narazi twoich rodziców na dodatkowe koszty;

 Reaguj na zauważone próby niszczenia mienia szkolnego;
3. TWÓJ WYGLĄD ŚWIADCZY O TOBIE!!!

 Dbaj o swój wygląd, uczeń w szkole powinien być ubrany czysto i schludnie;
 Dziewczęta nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic i bluzek, ramiona powinny być
przykryte;

 Nie należy chodzić w czapkach bądź innych nakryciach głowy;
 Po wejściu do szkoły okrycie wierzchnie zostaw w szatni i zmień obuwie;
 Nie noś fryzur, strojów czy emblematów propagujących negatywne ideologie;
 Nie maluj się, młodość jest pięknem samym w sobie;

4. JEŚLI CHCESZ OSIĄGNĄĆ W NAUCE REZULTATY:

 Przestrzegaj ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;
 Nie spóźniaj się;
 Do lekcji bądź przygotowany, miej przy sobie zeszyt przedmiotowy, podręcznik
i przybory szkolne;

 Bierz udział w dyskusjach, pracach Twojej grupy, bądź aktywny;
 Zawsze starannie i samodzielnie odrabiaj prace domowe, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej;

 Uzupełniaj braki wynikające z twojej nieobecności;
 Jeśli masz problemy ze zrozumieniem lekcji zwróć się o pomoc do nauczyciela
uczącego;

 Starannie prowadź zeszyt, zgodnie z wymogami nauczyciela;
 Miej przy sobie dzienniczek ucznia;
 Podczas lekcji nie trzymaj na ławce zbędnych rzeczy, tj. kanapek, butelek z piciem, telefonów komórkowych itp..
5. JEŚLI CHCESZ, BY IMPREZY SZKOLNE BYŁY OKAZJĄ DO BEZPIECZNEJ
ZABAWY I NIEZAPOMNIANYCH PRZEŻYĆ:

 Postępuj zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbaj o honor i tradycje szkoły;
 Na uroczystości szkolne (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, imprezy
związane z obchodami 11 Listopada, 3 Maja oraz egzamin gimnazjalny) przychodź w stroju galowym (biała koszula, ciemne spodnie czy spódnica);

 Zachowuj się odpowiednio do sytuacji i do miejsca;
 Nie zapominaj, że od Twojego zachowania zależy też bezpieczeństwo innych.
 Godnie reprezentuj Nas wszystkich – Nasze Gimnazjum;
6. JEŚLI CHCESZ BY WYCIECZKI I WYJŚCIA POZA SZKOŁĘ BYŁY OKAZJĄ
DO BEZPIECZNEJ ZABAWY I NIEZAPOMNIANYCH PRZEŻYĆ:

 Przestrzegaj Regulaminu Wycieczek
 Słuchaj przewodnika i opiekuna Twojej grupy;
 Zanim coś zrobisz, zastanów się, nie stwarzaj niebezpiecznych sytuacji;
 Nie oddalaj się od grupy;

 W środkach transportu (autobusach MPK) zachowuj się cicho i kulturalnie, nie
rozmawiaj podniesionym głosem, nie biegaj, nie siadaj w miejscach do tego nie
przeznaczonych, uszanuj spokój innych pasażerów;

 Zachowuj się godnie, jesteś Gimnazjalistą, jednym z nas.
7. JEŚLI CHCESZ BYĆ ZDROWY, PIĘKNY, MĄDRY, SILNY, SPRAWNY:

 Nie pal papierosów;
 Nie pij alkoholu, pamiętaj, piwo to też alkohol;
 Nie używaj środków odurzających;
 Odmawiaj tym, którzy chcą odebrać Ci zdrowie, wolność wyboru, rozsądek, zachęcając do palenia, picia i odurzania się;

 Wypoczywaj aktywnie, korzystaj z zajęć sportowych proponowanych przez Gimnazjum;

 Nie wychodź z domu bez śniadania, odżywiaj się zdrowo;
 Bądź pogodny i uśmiechnięty;
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