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Procedury dotyczące posiadania i używania e-papierosów, papierosów, wyrobów 

tytoniowych, napojów energetycznych, alkoholu, substancji psychoaktywnych.    

1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz posiadania i używania e-papierosów, 

papierosów, wyrobów tytoniowych, napojów energetycznych.  

W przypadku złamania zakazu przez ucznia otrzymuje on uwagę od nauczyciela, który podjął 

interwencję wychowawczą.  

Trzy uwagi dotyczące tego samego punktu regulaminu, skutkują obniżeniem      oceny zachowania o 

jeden stopieo. 

2. W przypadku wniesienia na teren szkoły alkoholu lub substancji psychoaktywnych (lub 

sytuacji, gdy uczeo jest po spożyciu ww.) powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych. 

Następnie wdraża się działania, wynikające z Procedur szkolnych w przypadku  podejrzeo, że 

na terenie szkoły uczeo znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Sytuacja 

zostanie odnotowana w dzienniku uwag klasowych a wychowawca obniża zachowanie ucznia 

o jeden stopieo. 

 

Procedury dotyczące schludnego wyglądu uczennic i uczniów. 

Przez dbałośd o czysty i schludny wygląd rozumie się: 

1. strój nieeksponujący bielizny, pleców, brzucha i dekoltu.  

Zabronione są ubrania, biżuteria i plecaki z emblematami lub treściami wulgarnymi, obraźliwymi oraz 

nawiązującymi do przynależności subkulturowej.  

2. brak makijażu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów, 

3. brak jakichkolwiek tatuaży; kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (u dziewcząt), 

4. zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły, 

5. na lekcjach wychowania fizycznego nie można mied żadnych przypinanych ozdób.  

 

 



W przypadku naruszenia zakazu przez ucznia otrzymuje on uwagę od nauczyciela, który podjął 

interwencję wychowawczą.  

 

Trzy uwagi dotyczące tego samego punktu regulaminu, skutkują obniżeniem      oceny zachowania o 

jeden stopieo. 

 

Procedury dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego.  

1. Szkoła nie odpowiada za zaginione telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny (np.: 

aparaty fotograficzne, mp3, mp4, i-pody), uczeo przynosi telefon i wyżej wymieniony sprzęt do szkoły 

na własną odpowiedzialnośd. 

2. Uczeo posiadający telefon komórkowy zobowiązany jest wyłączyd oraz schowad go na czas 

trwania zajęd w szkole. 

3. Ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeo 

elektronicznych (głośniki, smartwatche) na terenie szkoły. Wyjątek stanowi koniecznośd 

skontaktowania się z rodzicem w pilnej sprawie lub sytuacji zagrażającej bezpieczeostwu i zdrowiu 

ucznia. Uczeo kontaktuje się z rodzicem po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub 

nauczyciela. Umożliwia on wtedy uczniowi skorzystanie z telefonu w sali lekcyjnej lub innym 

pomieszczeniu wyznaczonym przez nauczyciela.  

Niedozwolone jest nagrywanie lub dokumentowanie rówieśników, pracowników szkoły i osób w niej 

przebywających oraz umieszczanie tych treści w sieci. 

W przypadku naruszenia zakazu przez ucznia otrzymuje on uwagę od osoby,  która podjęła 

interwencję wychowawczą.  

Trzy uwagi dotyczące tego samego punktu regulaminu, skutkują obniżeniem oceny zachowania o 

jeden stopieo. 

 


