Regulamin
Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach

I.

Zasady pobytu ucznia w szkole
1. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole, tj. od rozpoczęcia zajęć do
ich zakończenia, do pozostawania na jej terenie.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej
lekcji (nie dotyczy to uczniów dowożonych).
3. Uczniowie dowożeni, po przyjeździe do szkoły, idą przebrać się do szatni, po czym
bezpośrednio udają się na świetlicę, bądź do biblioteki, gdzie przebywają do godziny
7.40 – tj. do czasu rozpoczęcia dyżurów przez nauczycieli.
4. Po przyjściu do szkoły uczniowie mają obowiązek pozostawienia okrycia wierzchniego
i obuwia zmienionego w szatni lub szafkach.
5. Bezpośrednio po dzwonku na lekcje uczniowie udają się pod wyznaczoną klasę
i oczekują na przyjście nauczyciela.
6. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie wchodzą do szatni w celu
przebrania się nie wcześniej niż 5 minut przed dzwonkiem na lekcję.
7. Uczniowie nie mają prawa opuszczać sal lekcyjnych bez zgody nauczyciela
i przebywać podczas lekcji na korytarzu szkolnym.
8. W czasie przerw zabrania się: biegania po korytarzach, skakania po schodach,
popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien
i wychylania się przez nie, przebywania w klasach, sali gimnastycznej, szatniach,
przesiadywania w toaletach, jazdy na rowerach i innych pojazdach wokół budynku
szkolnego,

a

także

wszelkich

innych

zachowań

noszących

znamiona

niebezpieczeństwa.
9. Zabrania się uczniom przebywania na parkingu szkolnym i na terenie wokół domu
nauczyciela.
10. W czasie przerw z placu zabaw mogą korzystać uczniowie klas I-V szkoły
podstawowej.
11. Zabrania się uczniom palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków
odurzających.
12. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu i życiu ich i innych osób.
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13. Uczeń po zakończeniu planowanych zajęć lekcyjnych oczekujący na rozpoczęcie zajęć
pozalekcyjnych do chwili ich rozpoczęcia przebywa w świetlicy szkolnej lub
w bibliotece.
14. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, sprzęt i pomoce naukowe.
15. Zobowiązuje się uczniów do zachowania czystości w salach, toaletach, na korytarzach
i w pozostałych miejscach na terenie placówki.
16. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie szkoły odpowiadają i ponoszą
konsekwencje finansowe rodzice.
17. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie
w szkole jest zbędne np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, telefon
komórkowy, sprzęt elektroniczny.
18. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się, okazywania
szacunku dorosłym i swoim kolegom.

II.

Zwalnianie z zajęć i opuszczanie terenu szkoły.
1. Zwolnić ucznia z lekcji może tylko rodzic odbierając go ze szkoły osobiście
w sytuacjach spowodowanych:
1) chorobą,
2) specjalistycznymi badaniami lekarskimi,
3) ważną przyczyną losową.
2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z zajęć przez wychowawcę,
nauczyciela danych zajęć lub Dyrektora Szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców. Załącznik nr1
3. Nauczyciel nie może zwalniać ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie rozmowy
telefonicznej z rodzicem lub na podstawie informacji z dziennika elektronicznego.
4. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii lub wychowania do życia w rodzinie,
w czasie prowadzenia tych zajęć przebywa w świetlicy lub bibliotece szkolnej. Jeżeli
są to lekcje pierwsze lub ostatnie dla ucznia – to na pisemną prośbę rodzica uczeń może
przyjść na późniejsze godziny lekcyjne lub zostać zwolnionym do domu (w przypadku
końcowych lekcji). Załącznik nr 2
5. Uczniowie posiadający ważne zaświadczenie lekarskie i pisemne
3

usprawiedliwienie rodzica, mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, ale
muszą przebywać na terenie szkoły, pod opieką nauczyciela. Wyjątek stanowią
pierwsze i ostatnie lekcje, gdzie na pisemną prośbę rodzica uczeń może przyjść dopiero
na pozostałe lekcje lub zostać zwolniony do domu (w przypadku ostatnich lekcji).
Załącznik nr 2
6. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę szkolną tylko pod warunkiem wcześniejszego
dostarczenia jej wychowawcom pisemnej zgody od rodzica.
Załącznik nr 3

III. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły
1. W czasie zajęć uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń
elektronicznych (chyba, że wymaga tego zaplanowany przez nauczyciela tok lekcji).
Niezastosowanie się do zakazu, wiąże się z zabraniem w/w urządzeń do depozytu,
z którego mogą być odebrane tylko przez rodziców.
2. Uczeń przebywający na terenie szkoły w wyjątkowych sytuacjach może korzystać
z telefonu komórkowego tylko w czasie przerwy w celu kontaktowania się.
3. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu
stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
4. Na terenie szkoły zabrania się: nagrywania, filmowania, fotografowania.
5. Podczas uroczystości i imprez klasowych dopuszcza się używanie w/w urządzeń za
zgodą nauczyciela i uczestników.
6. Imprezy, uroczystości i inne wydarzenia szkolne mogą rejestrować wyłącznie osoby
wyznaczone przez dyrektora szkoły lub nauczyciela odpowiedzialnego za organizację
imprezy.

IV.

Strój uczniowski i wygląd zewnętrzny
1. Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, strój musi zakrywać
brzuch, dekolt, plecy, bieliznę osobistą. Spódnice i spodenki powinny mieć długość co
najmniej do połowy uda.
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2. Strój ucznia nie może zawierać elementów oznaczających przynależność do subkultur
oraz agresywnych lub wulgarnych obrazów, symboli, haseł (w dowolnym języku),
3. Nie należy nosić nałożonych czapek i kapturów w budynku szkolnym.
4. Niedozwolone u uczniów jest farbowanie włosów, wyzywający makijaż, tatuaże,
malowanie paznokci; wyjątek stanowią zabawy i dyskoteki szkolne.
5. Uczeń ma obowiązek dbać o higienę i wygląd:
1) fryzura ucznia powinna być czysta, zadbana, nie może przeszkadzać w zajęciach
lekcyjnych (np. grzywka nie powinna zasłaniać oczu). Na lekcjach wychowania
fizycznego długie włosy muszą być spięte,
2) biżuteria noszona przez uczniów powinna być delikatna, nie zagrażać
bezpieczeństwu, dozwolone jest (z wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego)
noszenie kolczyków, które mieszczą się na małżowinie usznej. Biżuteria
noszona jest do szkoły przez uczniów za zgodą rodziców,
3) paznokcie powinny być krótkie.
6. Na uroczystości szkolne i w innych szczególnych sytuacjach określonych przez
dyrektora i wychowawców uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego.
Przez strój galowy rozumie się:
dla dziewcząt: biała bluzka i ciemna spódnica (spodnie),
dla chłopców: biała koszula i ciemne spodnie.
7. Uczniowie zmieniają w szkole obuwie.

V.

Organizacja uroczystości, imprez, konkursów i zawodów sportowych
1. Uroczystości i imprezy na terenie szkoły mogą być organizowane przez nauczycieli,
uczniów, Samorząd Uczniowski realizujących działania zgodnie z harmonogramem
ujętym w kalendarzu szkolnym.
2. Organizator (osoba odpowiedzialna) przedstawia do konsultacji dyrektorowi szkoły
scenariusz uroczystości (imprezy).
3. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się
z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych. Nauczyciel doprowadza
uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie zajmują wyznaczone dla nich miejsca.
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4. W czasie apeli i uroczystości szkolnych uczniowie i wszyscy zebrani swoim
zachowaniem wyrażają szacunek zaproszonym gościom i uczestnikom poprzez:
1) zachowanie ciszy w trakcie apelu lub uroczystości szkolnej,
2) noszenie stroju galowego (jeżeli wymaga tego ranga uroczystości),
3) powstanie i przyjęcie postawy „zasadniczej" (prosta sylwetka, ręce wzdłuż
ciała) w czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru szkolnego,
odśpiewania hymnu państwowego,
4) witanie i żegnanie gości w sposób godny i właściwy do sytuacji,
5) przebywanie w wyznaczonym miejscu, aż do chwili opuszczenia sali przez
gości.
5. Reprezentowanie klasy, szkoły jest dla ucznia wyróżnieniem i zostaje on nagrodzony
zgodnie ze Statutem Szkoły. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wizerunek szkoły
poprzez właściwe i godne zachowanie.
6. Udział w konkursach przedmiotowych odbywających się poza terenem szkoły oraz we
wszelkich zawodach sportowych wymaga pisemnej zgody rodziców.
7. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy i imprezy organizowane
przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. Wychowawca, nauczyciel prowadzący
lekcję w dzienniku wpisuje „ns”. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za
zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów
zwolnionych i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju
nauczycielskim. Przed zawodami, konkursami uczniowie, którzy biorą w nich udział
oczekują na nie na świetlicy lub idą na zajęcia. Po zawodach, konkursach wracają na
lekcje lub po okazaniu pisemnej zgody rodziców wracają do domu albo przebywają na
świetlicy do czasu odwozu.
8. W dniu zawodów, konkursu uczeń, który w nich uczestniczył zwolniony jest
z odpowiedzi ustnych i pisemnych.
9. Dyskoteki szkolne mogą organizować uczniowie od klasy VII, SU i inne organizacje
działające w szkole. Opiekę nad porządkiem i bezpieczeństwem sprawują nauczyciele
oraz rodzice.
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10. Każda klasa może raz w roku szkolnym zorganizować dyskotekę. Wstęp na dyskoteki
mają tylko uczniowie naszej szkoły. Za zgodą opiekunów i na ich odpowiedzialność
mogą w nich uczestniczyć osoby spoza szkoły.
11. W szkole są organizowane dla uczniów koncerty.
1) Koncerty ogłaszane są z wyprzedzeniem.
2) Skarbnicy

klasowi

wpłacają

składkę

do

koordynatora

szkolnego

w wyznaczonym terminie, na koncerty wpłaty przyjmowane są od wszystkich
uczniów.
3) Opiekę nad uczniami w trakcie trwania koncertu sprawuje nauczyciel, który ma
w tym czasie lekcję z daną klasą.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Uczeń na terenie szkoły ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w regulaminie.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać ukarany poprzez zastosowanie kary
przewidzianej w Statucie Szkoły.
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Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………......……Klasa:………………..
Proszę o zwolnienie syna/córki z zajęć lekcyjnych w dniu ……………………….................………….....
od godziny……………………………...............……….. do godziny …………..………......……………………........
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka z chwilą
jego zwolnienia.
Uzasadnienie zwolnienia:………………………….....................…………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................…………………………………………………..
Data i podpis rodzica:
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Załącznik nr 2
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Sulmierzycach

W związku ze zwolnieniem córki/syna* ......................................................................................
imię i nazwisko

od dnia ............................................................ do dnia ................................................................
z zajęć wychowania fizycznego / informatyki / religii /wychowania do życia w rodzinie*
zwracam się z prośbą o zwolnienie córki/syna* z obowiązku obecności na w/w zajęciach
w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji. Biorę na siebie pełną
odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* w tym czasie poza terenem
szkoły.

..........................................................................
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej
przez moje dziecko ...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

W terminie: od........................................................ do ...............................................................
Dzień tygodnia

Przed lekcjami (godziny)

Po lekcjach (godziny)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od momentu wyjścia ze świetlicy.

……………………………………...
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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