
Zasady dla uczennic i uczniów Liceum ASK

1.  Wszyscy uczniowie obowiązkowo  zmieniają obuwie od razu po wejściu do szkoły.

2. Przed zajęciami uczniowie czekają na nauczyciela na korytarzu, nie wchodzą sami do sal.

3. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkoły (II piętra) od rozpoczęcia do zakończenia

zajęć lekcyjnych.

4. Uczniowie wchodzą do szkoły po schodach, nie mogą korzystać z windy (dozwolone jest korzystanie tylko

w obecności nauczyciela).

5. Z tarasów uczniowie korzystają tylko przy dobrej pogodzie (bez deszczu i śniegu), dbając o bezpieczeństwo

i porządek, szanując innych użytkowników budynku.

6. Z toalet uczniowie korzystają podczas przerw, a w czasie lekcji tylko w sytuacjach koniecznych.

7. Z Sali Klubowej (kącika z kawą i herbatą) uczniowie korzystają tylko podczas przerw między kolejnymi blokami

zajęć (przed 8.00 i podczas lekcji trwają tam prace porządkowe lub są prowadzone inne zajęcia).

8. W okresie zimowym można zrobić sobie coś ciepłego do picia również przed lekcjami.

9.  Podczas lekcji uczniowie mogą pić ciepłe i zimne napoje bez cukru, nie powinni jeść ani żuć gum.

10. Wychodząc na przerwę, uczniowie gaszą światło w salach, otwierają okna w celu przewietrzenia pomieszczeń,

przygotowują sale do następnych zajęć.



11. Podczas przerw w Sali Klubowej uczniowie korzystają tylko z wystawionych na zewnątrz: kubków, talerzy

i sztućców (nie biorą niczego z szafek); podczas jedzenia gorących i brudzących posiłków korzystają z podkładek na

stołach; po użyciu naczyń ustawiają je na tacy (nie wkładają sami do zmywarki); na koniec przerwy zostawiają

porządek na stołach i na podłodze. Uczniowie nie mogą brać niczego ze spiżarni.

12. Podczas przerw w Sali Twórczej (strefa ciszy) uczniowie milczą lub porozumiewają się szeptem, nie zakłócając

zajęć pracownikom KLANZY.

13. Jeśli w czasie lekcji zostaną pobrudzone stoły lub podłogi w salach, uczniowie zgłaszają się po szczotki, mopy, itp.

do sekretariatu lub pracownika odpowiedzialnego za porządki i sami porządkują miejsce nauki.

14. Po ostatniej lekcji uczniowie zmywają tablice do czysta, zakręcają grzejniki, zamykają okna, ustawiają krzesła

przy stołach, zamiatają podłogę i zostawiają czyste sale na zajęcia pozalekcyjne.

15. Wyrzucając śmieci do kosza, wszyscy segregują odpady.

16. W toaletach wszyscy korzystają tylko z ręczników papierowych i wyrzucają je tylko do kosza a nie do sedesu.

17. Podczas lekcji uczniowie mają wyłączone telefony i schowane w plecakach lub szafkach.

18. Wszyscy dbają o kulturę słowa, kulturę osobistą i ciszę (unikamy hałasu).

19.  Do sekretariatu uczniowie przychodzą wyłącznie w razie potrzeby (nie spędzają przerw w przestrzeni biurowej,

która jest przeznaczona dla personelu i uczestników innych zajęć m.in. Pracowni Działań Kulturalnych).

20.  Potrzeby, uwagi i wnioski można zapisywać na kartkach i zostawiać w specjalnym pudełku w  sekretariacie.


