REGULAMIN UCZNIA GIMNAZJUM NR 37
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Regulamin ucznia został opracowany na podstawie Statutu szkoły i przyjętych
regulaminów normujących pracę szkoły. Z Regulaminem zapoznawani są
wszyscy uczniowie na początku roku szkolnego.
Oczekujemy, że każdy wychowanek Gimnazjum nr 37 z Oddziałami
Integracyjnymi
im. K. K. Baczyńskiego:
1. Regularnie i punktualnie uczęszcza na lekcje, nie spóźnia się (w przypadku
spóźnienia uczeń ma obowiązek przybyć do sali, w której odbywa się lekcja).
2. Zawsze zmienia obuwie ( na lekkie obuwie sportowe typu trampki lub
tenisówki na białej podeszwie, halówki na jasnej, płaskiej podeszwie, "klapki
basenowe" lub kapcie). Wierzchnie okrycie zostawia w szatni.
3. Dba o schludny wygląd (w szkole obowiązuje skromny strój bez
prowokujących i obraźliwych rysunków i napisów, długie spodnie o kroju
klasycznym a w sezonie letnim spodnie w jednolitym kolorze do kolan, dla
dziewcząt spódnica do kolan -nie :dresy, "bojówki", leginsy ,spodenki typu
plażowego.
4. W wyznaczone przez dyrektora szkoły dni oraz z okazji uroczystości
szkolnych uczniowie przychodzą w stroju galowym, obowiązuje biała koszula
dla chłopców, biała bluzka koszulowa z kołnierzykiem, zapinana pod szyję dla
dziewcząt, krawat z logo szkoły, eleganckie spodnie długie o klasycznym kroju
(granatowe lub czarne), a dla dziewcząt spódnica do kolan koloru ciemnego
(granatowy lub czarny), obuwie ciemne na płaskim obcasie.
5. W szkole nie są dozwolone:
1) mocny makijaż,
2) farbowanie włosów,
3) noszenie ekstrawaganckich fryzur, dredów,
4) tipsy, zbyt długie lub pomalowane na jaskrawy kolor paznokcie,
5) zbyt duża i wyzywająca biżuteria, wyzywające i ostentacyjne ozdoby np.
korale, obroże, bransolety, łańcuchy itp.
6) kolczyki na twarzy, w ustach i innych widocznych częściach ciaładopuszczalne są jedynie pojedyncze, małe w uszach u dziewcząt.
6. Nosi w widocznym miejscu identyfikator, będący jednocześnie kartą
upoważniającą do korzystania z biblioteki szkolnej.
7. Zawsze nosi dzienniczek ucznia.
8. Dostosuje się do określonych przez szkołę warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
1) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu
komórkowego.
2) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu tylko za
zgodą nauczyciela bądź dyrektora szkoły.
3) W przypadku przyniesienia i korzystania ze sprzętu elektronicznego na
terenie szkoły nauczyciel ma prawo zabrać w/w sprzęt i oddać do depozytu
dyrektorowi szkoły.
4) Zabrany sprzęt odbierają rodzice ucznia, w godzinach pracy sekretariatu.
5) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inny sprzęt
elektroniczny przyniesiony przez ucznia.

9. Dba o kulturę słowa w szkole i poza nią.
10. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów.
11. Nie używa wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz gestów.
12. Właściwie zachowuje się w trakcie zajęć, zabiera głos, gdy zostanie do tego
upoważniony przez nauczyciela, nie zakłóca przebiegu zajęć przez
niewłaściwe zachowanie.
13. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności.
14. Każdorazowo usprawiedliwia nieobecność na zajęciach szkolnych:
1) Usprawiedliwienie uczeń przedkłada w dniu stawienia się na zajęciach
z wychowawcą.
2) Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach ( oświadczenie
może być podpisane przez jednego z rodziców), dokumentem
usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie
lekarskie.
3) Każde zwolnienie z lekcji w danym dniu musi być podpisane przez
wychowawcę lub innego nauczyciela i podstemplowane w sekretariacie.
4) Spóźnienia powyżej 15 minut ,bez ważnego powodu nie będą
usprawiedliwiane.
15. Uczeń oddziału sportowego ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich
turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła bądź Uczniowski Klub
Sportowy.
16. Uczeń przebywa w bibliotece szkolnej w czasie lekcji nieobowiązkowych tj.
religia , etyka, wdż, jeżeli nie uczestniczy w tych zajęciach, a nie są one na
pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych.
17. Podczas zajęć wychowania fizycznego przebywa pod opieką nauczyciela tego
przedmiotu także wtedy, gdy nie ćwiczy.
18. Uczeń nie opuszcza samowolnie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i
przerw.
19. Nie przynosi przedmiotów niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu i
bezpieczeństwu innych tj. zapalniczki, petardy, sztuczne ognie, noże, spreje w
aerozolu, pistolety oraz niebezpieczne substancje
20. Nie posiada i nie spożywa / używa alkoholu, papierosów, e- papierosów,
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły i poza nią.
21. Nie zażywa leków poza gabinetem lekarskim bez konsultacji z pielęgniarką
szkolną lub bez wyraźnego pisemnego zezwolenia rodziców.
22. W szkole obowiązuje system oceniania z zastosowaniem średniej ważonej
23. Ocenę zachowania ustala się na podstawie Punktowego Systemu Oceniania
( sumy punktów dodatnich za zachowania pozytywne i punktów ujemnych za
zachowania negatywne).
24. Dba o czystość pomieszczeń i szanuje mienie.
25. W przypadku złego samopoczucia ucznia powiadamiani są rodzice/
opiekunowie, którzy są zobowiązani do osobistego odebrania dziecka ze
szkoły.
26. Uczeń ma dostęp do szafki tylko przed i po zakończeniu zajęć. O każdym
uszkodzeniu szafki należy natychmiast poinformować pisemnie wychowawcę.
27. Na terenie szkoły nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych
obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły oraz osób
nagrywanych.

