1. ABC ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu:
1)Uczeń przychodzi do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych dla niego
zajęć.
2)W czasie zajęć pozalekcyjnych uczeń pozostaje pod opieką opiekuna zajęć.
3)Ucznia obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, np. halówki i odpowiednio
schludny
i stosowny strój oraz wygląd.
4)Kategorycznie zabrania się uczniowi samowolnie opuszczać szkołę, teren szkolny
(za teren szkolny uważa się obszar ogrodzony siatką) w czasie przerw
międzylekcyjnych
i zajęć.
5)Na przerwach nie wolno przebywać przed wejściem głównym (nie dotyczy uczniów
rozpoczynających i kończących zajęcia).
6)Z urządzeń i sprzętu sportowego uczeń korzysta tylko pod opieką nauczyciela.
7)W terminie do 7 dni od powrotu do szkoły po chorobie uczeń przekazuje
wystawione od rodzica lub lekarza usprawiedliwienie absencji na zajęciach.
8)Za wszelkie celowe zniszczenia sprzętu szkolnego, urządzeń sanitarnych, wystroju
i estetyki szkoły odpowiada uczeń i rodzic, którzy zobowiązani są do naprawy
zniszczonego mienia lub rodzice odpowiadają materialnie.
9)Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców, prawnych opiekunów
o problemach wychowawczych ucznia, niszczeniu mienia szkolnego,
nieprzestrzeganiu ABC ucznia, nieobecności w szkole przekraczającej 20h (jeśli
wychowawca nie został poinformowany o chorobie).
10)W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na korytarzach lub
w okresie letnim na patio pod opieką nauczycieli dyżurujących (sale lekcyjne są
zamknięte).
11)Zabrania się uczniom na terenie szkoły wchodzenia, wspinania się, siedzenia na
konstrukcjach metalowych np. barierkach, jak również siedzenia na parapetach czy
kaloryferach.
12)Dyrektor i pracownicy szkoły nie odpowiadają za zaginięcie cennych przedmiotów
pozostawionych w szatniach szkolnych i na terenie szkoły.
13)Każdy uczeń w czasie drogi do i ze szkoły jest zobowiązany przestrzegać zasad
bezpieczeństwa, w tym również przepisów ruchu drogowego, jak również
zachowywać się zgodnie z przyjętymi zasadami kultury. Zabrania się uczniom
zachowań agresywnych, również w formie zabawy, wszczynania bójek, przepychania,
ciągnięcia, przezywania, wyśmiewania itp.
14)O wszelkich zagrożeniach, sytuacjach niebezpiecznych należy poinformować
nauczycieli.
15)Uczeń szanuje godność osobistą swoją i innych.
16)Uczeń prezentuje wysoką kulturę osobistą w stosunku do uczniów, nauczycieli i
innych pracowników szkoły.
17)Uczeń dba o swój rozwój intelektualny poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
i konkursach.
18)Kategorycznie zabrania się stosowania mocnego makijażu, farbowania włosów
i malowania paznokci na kolor inny niż bezbarwny lub pastelowy.

19)Zabrania się stosowania wulgarnego słownictwa na terenie szkoły
20)Zabrania się używania telefonów komórkowych oraz innych
elektronicznych na lekcjach i na przerwach.

urządzeń

2. Uczniów obowiązuje codzienny schludny strój z zachowaniem następujących
wymogów:
1)dostosowanie ubioru do istniejących warunków pogodowych i do realizowanych
aktualnie zajęć (lekcje, wycieczki, imprezy szkolne itp.),
2)wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i zadbane,
3)ramiona, plecy, brzuch i dekolt powinny być zakryte niezależnie od pory roku,
4)spódnica nie powinna być krótsza niż do połowy uda,
5)krótkie spodenki nie powinny być krótsze niż do połowy uda,
6)ubiór powinien być schludny, bez rysunków i napisów mogących obrażać lub
naruszać godność osobistą,
7)żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej,
8)podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz w
czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz i w czasie imprez okolicznościowych
szkolnych i środowiskowych uczniowie ubrani są w strój galowy: dziewczęta-ciemna
spódnica lub spodnie i biała bluzka, chłopcy- ciemne spodnie i biała koszula lub
garnitur.

