
Regulamin korzystania z budynku  

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

im. Marii Dąbrowskiej  

w Jarosławiu 

 

Podstawa prawna; Rozporządzenie MEN i S z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach/Dz. U. nr 6,poz.69 z 2003 r./ 

Budynek szkoły jest własnością organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatu Jarosławskiego, 

administrowany przez dyrektora szkoły. 

Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć dydaktycznych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 

 

Założenia Regulaminu; 

- zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 

- zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki, 

- zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 

- wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej, 

- kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy, 

- wdrażanie nienagannych manier uczniów w szkole, w domu oraz w innych miejscach i sytuacjach, 

- eliminowanie wulgarnego słownictwa i zachowania zarówno w czasie pobytu w szkole jak i poza 

nią, 

- zapewnienie wszystkim pracownikom przebywającym w budynku szkoły pełnego bezpieczeństwa 

oraz właściwych warunków pracy. 

Obowiązki uczniów; 

- uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć i przebywać na terenie 

szkoły tylko w godzinach zajęć lekcyjnych, lub innych zatwierdzonych przez dyrektora, 

 - podczas przerw zachowywać się spokojnie, bezpiecznie przemieszczać się po korytarzach, klatkach 

schodowych i salach lekcyjnych, swoim zachowaniem nie zagrażać bezpieczeństwu innych, 

- uczeń musi przebywać w budynku szkoły – nie wolno opuszczać szkoły w czasie realizacji planu 

zajęć, 

- respektować wszystkie regulaminy; pracowni przedmiotowych, biblioteki szkolnej, sal 

gimnastycznych, sklepiku szkolnego/, w którym wolno przebywać tylko i wyłącznie w czasie przerw 

międzylekcyjnych, 



- uczeń ma obowiązek zameldować wychowawcy lub nauczycielowi o złym samopoczuciu, 

 - uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak; noże, 

petardy, materiały żrące i inne, 

- uczeń ma obowiązek zachowywać się poprawnie zgodnie z zasadami dobrego wychowania, a/uczeń 

wita i żegna nauczycieli i pracowników szkoły poprzez ukłon w pozycji zawsze stojącej, nie trzymając 

rąk w kieszeniach, 

b/uczeń nie może nosić w szkole nakrycia głowy, 

c/uczeń nie może wdawać się w bójki, palić papierosów, palić e-papierosów oraz spożywać substancji 

uzależniających i energetyzujących, 

d/ uczeń w czasie lekcji nie może używać telefonów komórkowych 

Uczniowi zabrania się; 

- samodzielnego opuszczania budynku szkoły/uczeń od momentu rozpoczęcia zajęć do ich 

zakończenia przebywa na terenie szkoły/, 

- na terenie szkoły obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, nagrywania i filmowania bez zgody 

Dyrektora, 

- zabronione jest posiadanie urządzeń nagrywających i odtwarzających obrazy i dźwięki, 

- nie wolno korzystać w czasie lekcji z telefonów komórkowych, 

- uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły drzwiami oznakowanymi, jako wejście i wyjście dla 

uczniów, 

- zabrania się uczniom zapraszania bez zgody wychowawcy lub dyrektora osób spoza szkoły, jak 

również odwiedzania znajomych w innych szkołach w czasie zajęć lekcyjnych bez uzyskania zgody 

władz tej szkoły, 

- niedopuszczalne jest niszczenia sprzętu, brudzenie ścian oraz dopuszczanie się innych aktów 

wandalizmu. Za szkody materialne poniesione z winy ucznia odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie/zwracają koszty za zniszczony sprzęt lub inne urządzenia będące własnością szkoły/. 

Inne prawa i obowiązki 

- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone do szkoły, ani też nie 

odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczniów. 

Obowiązki pracowników; 

- pracownik może przebywać w szkole tylko w godzinach pracy lub innych za zgodą dyrektora szkoły, 

- pracownik ma obowiązek przebywać w pracy nie będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

- pracownik nie może palić papierosów na terenie szkoły, wnosić i pić alkoholu, 

- pracownik nie może opuszczać stanowiska pracy bez wiedzy dyrektora szkoły, 



- pracownik ma obowiązek korzystania z wejść i wyjść do budynku przeznaczonych do tego celu, 

- zobowiązuje się pracownika do przestrzegania wszystkich regulaminów opracowanych 

i wprowadzonych w życie społeczności szkolnej, 

- pracownik ma obowiązek przestrzegania znaków umieszczonych na terenie szkoły, 

- pracownik ma obowiązek swym zachowaniem i postawą budzić respekt i zaufanie uczniów, 

- nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów podczas organizowanych przez siebie 

i uczniów imprez klasowych lub szkolnych, 

- podczas wykonywania przez uczniów prac na rzecz szkoły opiekę nad młodzieżą sprawuje 

nauczyciel organizujący te prace , lub który otrzymał takie polecenie od dyrektora szkoły, 

- nauczyciel ma obowiązek obsługiwać wszelkie urządzenia w czasie zajęć lekcyjnych i innych 

zgodnie z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa/np. urządzenia RTV, sprzęt multimedialny 

itp./, 

- nauczyciele i opiekunowie pracowni przedmiotowych/np. komputerowych, gimnastycznych 

/odpowiadają za stan urządzeń i bezpieczeństwo uczniów. 

Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania 

administracyjno- karnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postepowania karnego. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2012 r. 

  

 Dyrektor szkoły 

 mgr Marta Kurpiel 


