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NORMY SPOŁECZNE OBOWIĄZUJĄCE 

w Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im św. Józefa 

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji  
i opuszczają teren szkoły po zakończeniu zajęć. 

2. Uczniowie oczekujący na zajęcia mają obowiązek zachowania ciszy i muszą przebywać  
w budynku szkolnym, w czytelni lub w ogrodzie na ławkach. 

3. Uczniowie przestrzegają zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły, dbają o czystość języka polskiego, nie używają wulgaryzmów.  

4. Uczniowie nie dokuczają, nie wyśmiewają i nie obrażają innych. Nie rozwiązują konfliktów 
siłą, reagują, gdy inni są krzywdzeni. 

5. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.  

6. Zabronione jest przebywanie na zajęciach w kurtkach i nakryciach głowy. 

7. Na terenie szkoły oraz w innych miejscach wykorzystywanych przez szkołę do prowadzenia 
zajęć i imprez pozalekcyjnych obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów, 
spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, oraz przebywania pod ich wpływem. 

8. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć. Podczas 
przerw uczeń ma obowiązek przebywania w najbliższym otoczeniu szkoły. Zabronione jest 
wprowadzanie na teren szkoły osób obcych. 

9. Zabrania się uczniom podczas lekcji spożywania jakichkolwiek posiłków, wyjątkowo 
dopuszcza się za zgodą nauczyciela picie wody podczas upałów. Niedopuszczalne jest żucie 
gumy. 

10. Podczas zajęć jest bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego, który powinien 
być wyłączony. 

11. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i korzysta z wyposażenia szkoły zgodnie  
z zasadami ogólnie przyjętej kultury osobistej i społecznej. 

12. Każdy uczeń osobiście odpowiada (także finansowo) za zniszczenia  
i uszkodzenia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole na 
skutek celowego działania. 

13. Strój codzienny ucznia powinien być czysty i funkcjonalny. Zabrania się eksponowania na 
odzieży symboli narkomańskich, propagujących alkohol i używki, antypaństwowych  

i antynarodowych oraz o wymowie rasistowskiej, nazistowskiej i komunistycznej. 

14. Zabrania się noszenia ekstrawaganckiej odzieży, fryzur i makijażu, tj. nie licujących  
z powagą miejsca, jakim jest szkoła oraz brakiem szacunku dla pracy i innych osób. 

15. Zabrania się eksponowania odkrytych części ciała (brzuch, biodra, ramiona, dekolt, nogi). 

16. W przypadku akademii wszystkich uczestników obowiązuje strój galowy (czyli biała bluzka 
lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie). Jeśli odgrywany jest hymn państwowy wszyscy 
uczestnicy mają obowiązek powstać i śpiewać słowa hymnu w postawie zasadniczej. 

17. Uczniowie mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności tylko na podstawie zwolnienia 
lekarskiego zgodnie z KP dla pracownika młodocianego w wyjątkowych sytuacjach 
usprawiedliwienie z zajęć szkolnych usprawiedliwia pracodawca lub rodzic w terminie 7 dni 
od zakończenia nieobecności. 

18. Uczniowie mają obowiązek dostarczyć ocenę z zajęć praktycznych na dwa tygodnie przed 
planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym RP w I okresie i na koniec roku szkolnego. 


