
REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ nr 6 

im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom 

dyrektora ZS nr 6 oraz osób reprezentujących go, to jest nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. Dotyczy to zarówno zajęć edukacyjnych, jak również przerw 

między nimi.  

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i 

szkolnych regulaminach, na przykład regulaminach sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, 

pracowni i laboratoriów, szkolnej biblioteki i czytelni. 

3. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu innych 

osób, substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów w jakikolwiek sposób zakłócających 

pracę szkolnych sieci internetowych.  

4. Uczeń zobowiązany jest w czasie trwania zajęć edukacyjnych do przebywania w klasach 

zgodnie z wyznaczonym w planie lekcji przydziałem. 

5. O rozłożeniu zajęć edukacyjnych w konkretnym dniu decyduje plan lekcji i zastępstwa, 

publikowane na stronie www.kopernikus.pl w zakładce zastępstwa w dniu 

poprzedzającym około godziny 19,30. W wyjątkowych wypadkach układ zastępstw może 

zostać poprawiony w konkretnym dniu przez dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. 

6. Zabrania się opuszczania terenu placówki w czasie trwania zajęć lekcyjnych i w czasie    

przerw między nimi.  

7. Zabrania się spożywania w czasie zajęć lekcyjnych i przerw między nimi napojów 

alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniopodobnych (e-papierosy) i substancji 

psychoaktywnych.  

8. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania porządku w salach lekcyjnych, na korytarzach i 

toaletach szkolnych.  

9. Mienie szkoły jest wspólną własnością wszystkich uczniów i pracowników szkoły, dlatego 

należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dochodziło do jego dewastacji i zniszczeń nie 

wynikających z eksploatacji.  

10. Za wszystkie uszkodzenia sprzętu szkolnego nie wynikające z eksploatacji odpowiada 

osoba, która to uszkodzenie spowodowała.  

11. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek przyczyn są zwolnieni z udziału w zajęciach lekcyjnych, 

w czasie ich trwania przebywają w czytelni lub w gabinecie pedagoga.  

12. Uczeń zobowiązany jest do godnego reprezentowania szkoły zarówno na jej terenie, jak i 

poza nią. Dotyczy to wyjść i wycieczek szkolnych.  Poprzez godne reprezentowanie 

rozumie się właściwe do sytuacji zachowanie ucznia, dbałość o wygląd, dbałość o 

czystość języka.  

13. Na terenie szkoły działa szatnia szkolna, z której korzystają obowiązkowo wszyscy 

uczniowie. Zabrania się wnoszenia okryć wierzchnich do klas i pracowni. Odstępstwo 

możliwe jest jedynie wtedy, gdy szatnia jest wyłączona z powodu mających miejsce w 

pomieszczeniu świetlicy imprez i egzaminów szkolnych.  

14. Zabrania się korzystania w czasie zajęć w celach prywatnych z urządzeń elektronicznych , 

to jest telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp., chyba że zezwoli na to 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

http://www.kopernikus.pl/


15. Uczeń, który w czasie zajęć w sposób nieuprawniony korzysta z telefonu komórkowego, 

może zostać ukarany. W takim wypadku uczeń powinien telefon wyłączyć, oddać 

nauczycielowi, który zdeponuje go w sekretariacie szkoły. Telefon odebrać może jedynie 

prawny opiekun ucznia.  

16. Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń elektronicznych w czasie sprawdzianów, 

klasówek i egzaminów.  

17. W czasie lekcji i zajęć uczeń zobowiązany jest do całkowitego podporządkowania się 

poleceniom prowadzącego zajęcia nauczyciela.  

18. W czasie lekcji uczeń powinien aktywnie pracować, angażując się w proces dydaktyczny.  

19. Uczeń zobowiązany jest do dokumentowania własnej pracy w sposób wymagany przez 

konkretnego nauczyciela.  

20. W dniach określonych jako „dni galowe” obowiązuje ubiór odświętny – galowy.  

21. Wejście do budynku szkoły zabezpieczone jest zamkiem centralnym. Każdy uczeń posiada 

kartę magnetyczną upoważniającą go do wejścia na teren placówki. Karta ta w czerwcu 

jest rokrocznie przekazywana wychowawcy klasy i ponownie odbierana we wrześniu po 

uaktualnieniu formy zaprogramowania.  

22. Zagubienie lub zniszczenie karty powoduje, że uczeń musi ją odkupić. 

23. Kartę uczeń ostatecznie oddaje w sytuacji ukończenia szkoły lub rezygnacji z dalszej nauki 

w placówce.  

24. Dokumentem prawnym potwierdzającym uczęszczanie do Zespołu Szkół nr 6  

im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej jest legitymacja szkolna. Zostaje ona wydana uczniowi 

niezwłocznie po wpisaniu na listę uczniów. Legitymację należy przechowywać we 

właściwy sposób, chronić przed zniszczeniem, nie wolno jej udostępniać osobom trzecim. 

25. W wypadku zagubienia legitymacji uczeń może otrzymać jej duplikat po uiszczeniu 

stosownej opłaty. 

26. Zaobserwowane naruszenia powyższego regulaminu porządkowego uczeń powinien 

zgłaszać nauczycielom lub dyrektorowi szkoły.  


