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REGULAMIN 

zachowania ucznia Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie 
 

 

Zespół Szkół jest miejscem w którym realizowane są różne zadania. Tutaj 

uczniowie zdobywają wiedzę, poszerzają swoje zainteresowania, zdobywają 

sprawność fizyczną, uczą się współdziałać w grupie również bawią się 

i odpoczywają. Zarówno dzieci jak i pracownicy szkoły spędzają tutaj znaczną 

część dnia.  

Aby zapewnić wszystkim komfortowe i bezpieczne warunki przebywania 

na terenie obiektu wprowadza się następujące zasady zachowania: 

 

- W klasie: 

1. Do klasy uczniowie wchodzą wyłącznie na polecenie nauczyciela. 

2. Sposób zajmowania miejsc w klasie określa nauczyciel danego 

przedmiotu. 

3. Zmiana wyznaczonego miejsca w klasie może nastąpić tylko 

za zgodą nauczyciela. 

4. Podczas pracy uczniowie przestrzegają regulaminu pracowni 

w której przebywają. 

5. Uczniowie dbają o porządek na swoim miejscu pracy, szanują mienie 

szkoły. 

6. Uczniowie opuszczają klasę na polecenie nauczyciela 

po sprawdzeniu stanu pracowni. 

 

- Na korytarzu: 

1. Uczniowie zachowują spokój: przekrzykiwanie się, głośne 

nawoływanie, wszelkie gwizdy, bębnienie, tupanie jest zabronione. 

2. Zabrania się biegania po schodach i korytarzach. 
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3. Nie wolno rzucać lub kopać piłki lub innych przedmiotów w obrębie 

budynku szkolnego (w przeciwnym wypadku piłki zostaną odebrane 

uczniom i przekazane na zebraniu). 

4. Wszelkie zachowania prowadzące do przemocy (nawet żartobliwe 

przepychanki) ze względu na bezpieczeństwo są zabronione. 

5. Zabronione jest siadanie na parapetach okiennych oraz otwieranie 

okien bez pozwolenia nauczyciela. 

6. Dolny korytarz przeznaczony jest dla młodszych uczniów, 

więc należy poruszać się po nim ostrożnie. 

7. Do sklepiku należy ustawić się w kolejce i spokojnie czekać 

na swoją kolej (nie wolno przepychać się, kupować poza 

kolejnością), 

8. O wszelkich problemach wynikających z łamania regulaminu 

i dyscypliny trzeba poinformować dyżurującego nauczyciela 

lub wychowawcę klasy. 

 

- W sanitariatach: 

1. W pomieszczeniach sanitarnych wolno przebywać tylko w celu 

załatwienia potrzeb związanych z higieną. 

2. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Należy szczególnie dbać o czystość i porządek. 

4. Po wyjściu z sanitariatu należy zamknąć drzwi. 

 

- Na boiskach szkolnych: 

1. W dni pogodne podczas przerwy uczniowie mogą wychodzić 

na boiska, o ile dyżurujący nauczyciel wyrazi zgodę. 
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2. Samowolne wychodzenie poza teren szkoły jest zabronione. 

3. Niszczenie zieleni (deptanie trawników, łamanie gałęzi, wchodzenie 

na drzewa) jest zabronione. 

4. Nie wolno urządzać wszelkich zabaw na szkolnym parkingu.  

5. Na terenie parkingu i wzdłuż drogi dojazdowej należy zachować 

szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom. 

 

 

 

 

 

........................................................ 
           (Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie) 

 

 


