REGULAMIN SZKOŁY
1. Uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. Wchodzą do szkoły korzystając
z karty szkolnej. Zgubienie karty szkolnej należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły. Otrzymanie
nowej karty jest odpłatne.
2. Uczniowie klas 1-3 SP przychodzący do świetlicy wchodzą do szkoły wejściem od placu zabaw.
3. Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego :
 codzienny: stosowny, czysty, schludny, estetyczny
 odświętny (galowy): chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie,
dziewczynki – biała bluzka i ciemna spódnica lub eleganckie, ciemne spodnie.
4. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zamiennego przez cały rok szkolny. W przypadku zajęć
na sali gimnastycznej wymagane jest posiadanie przez uczniów obuwia sportowego na jasnej podeszwie.
5. Wygląd ucznia powinien być schludny, pozbawiony ekstrawagancji.
6. Uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.
7. Przerwy międzylekcyjne spędzamy w pobliżu sali, w której odbywać się będzie następna lekcja. Po
dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach przed wejściem do sali. Uczniowie uczący się
w salach 25A i 26A przerwę spędzają na korytarzu budynku A. Na lekcję do tych sal schodzą pod opieką
nauczyciela.
8. Uczniowie gimnazjum korzystają z toalet na pierwszym piętrze a uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej z
toalet na parterze budynku A
9. Uczniowie przed lekcją wychowania fizycznego wchodzą przebierać się do szatni pięć minut przed
rozpoczęciem lekcji.
10. Podczas przerw zachowujemy się kulturalnie oraz dbamy o bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczniów.
Po korytarzu nie wolno biegać. Zawsze należy pozostawić wolne miejsce do swobodnego poruszania się.
11. Dyżurni klasowi pozostawiają otwarte okna (odpowiednio do pogody) i uporządkowaną salę lekcyjną.
12. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej sali wyłącza komputer, rzutnik multimedialny.
13. Uczniowie schodzący na dożywianie lub obiad pozostawiają ułożone plecaki w holu korytarza A.
14. Naruszenia zasad kultury i bezpieczeństwa należy zgłaszać dyżurującemu nauczycielowi.
15. W ciepłe, pogodne dni duże przerwy spędzamy na podwórku szkolnym. Podczas tych przerw wszyscy
uczniowie korzystają z toalet na parterze budynku A.
16. Zawsze dbamy o czystość i porządek wokół, szanujemy wyposażenie szkolne i dekoracje: kwiaty, gazetki
itp.
17. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną w szkole zobowiązani są naprawić
szkodę lub pokryć koszty jej usunięcia.

18. Uczeń powinien być przygotowany do lekcji, mieć odrobione zadanie, aktywnie brać udział w zajęciach,
prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić zeszyt do korespondencji.
19. Uczniowie nie mogą zapraszać do szkoły osób obcych, nosić biżuterii i innych przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu innych, pić alkoholu, napojów energetycznych, używać środków odurzających i palić
tytoniu.
20. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
21. Uczniowie nie mogą bez uzgodnienia z nauczycielem nagrywać i filmować toku lekcji oraz zdarzeń
mających miejsce podczas przerw i imprez, których organizatorem jest szkoła oraz publikować w sieci
materiałów audio i video bez zgody osób, których materiały te dotyczą.
22. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, konkursy
przedmiotowe, zawody, badanie w poradni PP ) jest traktowana jako obecność z wpisem „ns” w rubryce
nieobecności.
23. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w szkole w terminie do 7 dni
poprzez pisemne usprawiedliwienie w zeszycie do korespondencji.
24. Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed
wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić.
25. Uczeń, który źle się poczuł może być zwolniony do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby
dorosłej.
26. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców i decyzji nauczyciela.
27. Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci
Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego.
28. Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności samorządu
uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.
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30. Wychowawca klasy i opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej
samorządowi.
31. Samorządy działają zgodnie z zatwierdzonym regulaminem samorządu.
32. Regulamin samorządu nie
i Regulaminem szkoły.

może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty, Statutem ZSS

33. Uczniowie uczestniczą w apelach i uroczystościach należących do tradycji szkoły zgodnie
z harmonogramem.
34. Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i SU mogą ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów
z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.

