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REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 
 
 
Wstęp 
Szkoła jest instytucją państwową o charakterze świeckim, kształcąca i wychowująca uczniów 
zgodnie z postępami tradycji narodu polskiego, uniwersalnymi zasadami etyki 
i poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości. 
Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im 
zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej, nowoczesnej wiedzy. 
Kształcenie i wychowanie mają służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 
otwarciu się na kultury Europy i świata. Szkołę powinien cechować demokratyzm, 
samorządność. Za pracę i wyniki wszystkich jej ogniw odpowiedzialni są: dyrekcja, rada 
pedagogiczna, uczniowie i ich rodzice. 
Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go 
przez wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów. 
 
Obowiązki ucznia 
Uczeń ma obowiązek: 

- zachowywać się w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią, zgodnie                          
z przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi, 

- postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycję szkoły, 
tworzyć jej autorytet, 

- dbać o piękno ojczystego języka, wystrzegać się wszelkich wulgaryzmów, 
- podporządkować się zarządzeniom dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom rady samorządu uczniowskiego szkoły i samorządu klasowego, 
- przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności okazywać szacunek 

nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom, 
- szanować godność osobistą drugiego człowieka, 
- przeciwdziałać lekceważeniu obowiązków szkolnych przez innych uczniów, 
- stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać 

wszelkim przejawom brutalności, chamstwa, zarozumialstwa, a także zapobiegać 
plotkarstwu. 

- sumiennie wykonywać przyjęte lub przydzielone zadania np. dyżur w klasie 
- zaznajamiać się i potwierdzać własnym podpisem obowiązujące w szkole regulaminy, 
- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów poprzez przestrzeganie 

przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych, 
wycieczek, 

- chronić i zabezpieczać własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą 
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Kultura bycia i dyscyplina 
1. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa i niszczenia mienia szkolnego, dbać o porządek, ład i estetykę 
pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły. 

2. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 
3. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii, ma obowiązek przebywać w 

świetlicy (nie dotyczy pierwszej i ostatniej lekcji). W przypadkach, gdy świetlica jest 
nieczynna, w bibliotece. 

4. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemne lub osobiste 
usprawiedliwienie rodziców. 

5. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu 3 do 5 dni po powrocie ucznia 
do szkoły. 

6. Zwolnienie ucznia z części zajęć szkolnych w danym dniu odbywa się na pisemną lub 
bezpośrednią prośbę rodziców tylko za zgodą wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły. 

7.  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić szkołę                              
(osobiście, telefonicznie lub pisemnie) o przewidywanej dłuższej nieobecności 
dziecka w ciągu trzech dni. 

8. W przypadku braku informacji od rodziców, wychowawca dzwoni do domu ucznia            
w celu wyjaśnienia przyczyny jego nieobecności. 

9. Spóźnienia na lekcje powyżej 30 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji. 
10. Nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia na zajęcia szkolne obniżają ocenę z 

zachowania zgodnie z WZO. 
11. Uczeń w czasie przerwy może wychodzić przed budynek szkoły jedynie wówczas, 

gdy sprzyja temu pogoda i wyrazi na to zgodę nauczyciel dyżurujący na dworze. 
Uczeń nie może jednak wychodzić poza ogrodzenie szkoły podczas przerw lekcyjnych 

12. Uczeń ma obowiązek przebywać w szkole w czystym, schludnym i stosownym 
ubraniu. Nie wolno eksponować gołych ramion, pleców, dekoltów i brzucha, zakazuje 
się noszenia koszulek z symbolami różnego rodzaju subkultur i obraźliwymi napisami, 
noszenia szalików klubowych, stosowania kolczykowania ciała (nie dotyczy 
tradycyjnych kolczyków w uszach dziewcząt), tatuażów. Zakazuje się stosowania 
makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów oraz fryzur typu: dredy, irokez 
itp. Nie wolno nosić na terenie szkoły nakrycia głowy. Rodzice uczniów niestosownie 
ubranych będą powiadomieni o tym fakcie telefonicznie, natomiast uczennice 
stosujące makijaż zobligowane będą do usunięcia go natychmiast w toalecie szkolnej. 

13. Uczniów obowiązuje zakaz jedzenia, picia oraz żucia gumy na lekcji.                                  
W uzasadnionych przypadkach zgodę wydaje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

14. Ucznia obowiązuje zmiana obuwia po wejściu do szkoły. Obuwie ustalone jest przez 
Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną. 

15. Korzystanie z szatni jest obowiązkowe (zabrania się przynoszenia do klas kurtek i 
obuwia). 

16. W czasie uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój galowy (biała bluzka, 
koszula, ciemna spódnica, spodnie). Niedozwolony jest strój sportowy. 

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przynoszone do niej przez 
uczniów wartościowe przedmioty. 
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18. Zakazane jest przynoszenie przez uczniów do szkoły niebezpiecznych narzędzi (noże, 
śrubokręty, bransoletki nabijane ćwiekami, itp.) oraz materiałów łatwopalnych. 

19. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, rozprowadzania 
i używania środków odurzających. Powyższe wykroczenia zagrożone są naganną 
oceną zachowania i postępowaniem zgodnie z przyjętą procedurą. 

20. W trakcie lekcji obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz korzystania z telefonów 
komórkowych. 

21. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek zwrócić wszystkie rzeczy należące do 
szkoły.  

22. W czasie trwania dyskotek obowiązuje uczniów ,, Regulamin dyskotek”. 
23. Zakazuje się przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, służących np. do 

polewania wodą, smarowania  (dotyczy to szczególnie takich dni jak ,, Tłusty 
czwartek” , ostatki, okres przed Wielkanocą... )  

24. Uczeń, który mimo zwracanych uwag, nie stosuje się do regulaminu, powinien mieć 
obniżoną ocenę zachowania, natomiast rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia 
mienia szkolnego zobowiązani są do jego naprawy lub pokrycia kosztów naprawy. 

25. System nagród i kar jest szczegółowo opisany w Statucie Szkoły. 
 
Regulamin nie stanowi dokumentu zamkniętego. Nowelizacja może być dokonywana 
każdego roku przez powołany zespół. 
 
 
 


