Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania Trzyniec

REGULAMIN SZKOLNY
Wersja skrócona
1. Wszyscy uczniowie szkoły kierują się tym właśnie Regulaminem od momentu wkroczenia na
teren szkoły aż po jego opuszczenie po lekcjach i zajęciach.
2. Nauka rozpoczyna się w szkole o godz. 7,50. Uczniowie przychodzą do szkoły od godz. 7,00.
Wcześniej tylko wtedy, kiedy poprosi o to któryś z nauczycieli, a rodzice wyrażą na to pisemną
zgodę (douczanie, sprawy klasowe i inne). Wtedy za bezpieczeństwo tych uczniów odpowiada
dany nauczyciel.
3. Czas do rozpoczęcia lekcji wykorzystują uczniowie do przygotowania się do lekcji, nie do
odrabiania zadań domowych. Za bezpieczeństwo odpowiadają wyznaczone osoby dorosłe.
4. Na terenie budynków szkolnych nie wolno niszczyć urządzeń, mebli i ogólnie majątku
szkolnego. Wszystkie zniszczenia, które po zbadaniu zostały uznane jako umyślne, płacą
rodzice ucznia lub grupy uczniów, albo dokonują naprawy na koszt własny.
5. Podczas przerw nie wolno wyrzucać przedmiotów przez okna.
Bez powodu (tylko przejście do drugiego budynku) nie wolno przebywać w garderobach. Po
wyjściu z WC i garderoby trzeba zamykać za sobą drzwi.
6. Na terenie szkoły obowiązuje pozdrawianie wszystkich osób dorosłych i grzeczność wobec
kolegów i dorosłych. Używa się zwrotów grzecznościowych.
7. Na terenie szkoły obowiązuje w kontakcie nauczyciel – uczeń język literacki (na lekcjach i poza
nimi).
8. W czasie przechodzenia do drugiego budynku idą wszyscy uczniowie razem.
9. Wyznaczony dyżur zamyka i otwiera boczne drzwi uczniowskie w czasie do tego
przeznaczonym.
10. Podczas nauki i przerw uczniowie nie wychodzą poza obręb budynku szkolnego.
11. Podczas dużej przerwy i godzinówki dyżurni wietrzą klasę.
12. Po skończonej nauce dyżurni przekazują klasę uczącemu na ostatniej lekcji.
13. Nauczyciele dopilnują porządku po każdej skończonej lekcji (tablica, światła itd.).
14. Po ostatniej lekcji (jeżeli nie ma innych zajęć) uczniowie opuszczają szkołę.
15. Podczas nauki i przerw są garderoby zamknięte (otwiera się tylko podczas przejścia na lekcje
WF).
16. Do garderób nie wolno wprowadzać rowerów.
17. Po dzwonku na lekcje uczniowie siedzą w ławkach i są przygotowani do lekcji.
18. Wszelkie uwagi do atmosfery i sytuacji w szkole uczniowie zgłaszają do swego wychowawcy
lub do swych przedstawicieli w samorządzie uczniowskim, albo pisemnie do skrzynki zaufania.
19. Usprawiedliwienia nieobecności w szkole uczniowie przynoszą pisemnie w dzienniczkach
uczniowskich – podpisane przez rodziców.
20. Wszystkie grupowe odejścia ze szkoły podczas zajęć organizowane są pod kierownictwem
nauczycieli.
21. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej kierują się regulaminem świetlicy.
22. Uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy nie związanych z nauką – za ich zgubę czy
poniszczenie szkoła nie ponosi winy. Nauczyciele nie przechowują uczniom tych rzeczy.
Telefony komórkowe sa podczas zajęć wyłączone.
23. Wyłączone telefony oraz inne urządzenia elektroniczne ucznia powinny leżeć w teczce. Nadal
aktualny jest ogólny zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły.
W razie potrzeby uczeń może z telefonu skorzystać za zgodą nauczyciela. Niedostosowanie
się do wyżej przedstawionych zasad podlega naganie wychowawcy klasy lub naganie
dyrektora szkoły.
24. Uczeń chodzi do szkoły odpowiednio schludnie, estetycznie i kulturalnie ubrany, stosownie do
swego wieku.
25. Uczniowie mają swoje prawa, z którymi są zaznajamiani na początku roku szkolnego przez
wychowawcę klasy.
26. Każdy uczeń dba na swoje zdrowie oraz zdrowie swoich rówieśników.

W Trzyńcu, 4. 9. 2017

mgr Anna Jeż, dyrektor szkoły

