Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania Trzyniec

REGULAMIN SZKOLNY
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Wszyscy uczniowie szkoły kierują się tym właśnie Regulaminem od momentu wkroczenia na teren szkoły aż po jego
opuszczenie po lekcjach i zajęciach.
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.
Czas do rozpoczęcia lekcji wykorzystują uczniowie do przygotowania się do lekcji. Za bezpieczeństwo odpowiadają
wyznaczone osoby dorosłe.
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.
Uczeń nie manipuluje z żaluzjami. Zaciemnienie klasy przeprowadza nauczyciel lub uczeń wskazany przez
nauczyciela w jego obecności.
Z powodów bezpieczeństwa uczniom wzbrania się otwierania okien w czasie przerw i siedzenia na parapetach. Na
lekcji i przerwie okna otwiera nauczyciel lub uczeń wskazany przez nauczyciela w jego obecności. Nie wolno
wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów przez okna. W wypadku nieobecności dorosłej osoby w klasie, okna mogą mieć
tylko mikrouchylenie (uchylenie lufcika).
Uczniom surowo wzbroniona jest manipulacja z urządzeniami elektrycznymi, wyłącznikami, środkami chemicznymi, z
powodu niebezpieczeństwa wypadku.
Bez powodu (tylko przejście do drugiego budynku) nie wolno przebywać w garderobach.
Na terenie szkoły obowiązuje pozdrawianie wszystkich osób dorosłych i grzeczność wobec kolegów i dorosłych.
Używa się zwrotów grzecznościowych.
Na terenie szkoły obowiązuje w kontakcie nauczyciel – uczeń język literacki (na lekcjach i poza nimi).
W czasie przechodzenia do drugiego budynku idą wszyscy uczniowie razem.
Podczas nauki i przerw uczniowie nie wychodzą poza obręb budynku szkolnego.
Po skończonej nauce uczeń sprząta swoje miejsce przed opuszczeniem klasy lub lokalu świetlicy szkolnej. Dyżurni
dokonują kontroli i przekazują klasę w czystości i porządku uczącemu na ostatniej lekcji.
Nauczyciele dopilnują porządku po każdej skończonej lekcji (starta tablica, światła, itd.).
Po ostatniej lekcji (jeżeli nie ma innych zajęć) uczniowie opuszczają szkołę.
Podczas nauki i przerw są garderoby zamknięte.
Rowery wprowadza się do miejsc wyznaczonych.
Po dzwonku na lekcje uczniowie siedzą w ławkach i są przygotowani do lekcji.
Wszelkie uwagi do atmosfery i sytuacji w szkole uczniowie zgłaszają do swego wychowawcy lub do swych
przedstawicieli w samorządzie uczniowskim albo do skrzynki zaufania.
Usprawiedliwienia nieobecności w szkole uczniowie przynoszą pisemnie w dzienniczkach ucznia (1.-5.klasa) i
dziennikach ucznia (6.-9.klasa) podpisane przez rodziców do trzech dni roboczych.
Wszystkie grupowe odejścia ze szkoły podczas zajęć organizowane są pod kierownictwem nauczycieli.
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej kierują się regulaminem świetlicy.
Uczniowie nie przynoszą do szkoły rzeczy niezwiązanych z nauką – za ich zgubę czy
poniszczenie szkoła nie ponosi winy. Nauczyciele nie przechowują uczniom tych rzeczy. Telefony komórkowe są
podczas zajęć wyłączone.
Wyłączone telefony oraz inne urządzenia elektroniczne ucznia powinny leżeć w teczce. Nadal aktualny jest ogólny
zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły (podczas zajęć edukacyjnych, przerw oraz
w stołówce szkolnej). 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.
Uczeń chodzi do szkoły odpowiednio schludnie, estetycznie i kulturalnie ubrany, stosownie do swego wieku.
Uczniowie mają swoje prawa, z którymi są zaznajamiani na początku roku szkolnego przez wychowawcę klasy.
Każdy uczeń dba na swoje zdrowie oraz zdrowie swoich rówieśników.
Na terenie całej szkoły oraz w czasie organizowanych przez nią zajęć zakazuje się palenia papierosów w tym tzw.
papierosów elektronicznych, oraz zażywania środków szkodliwych dla zdrowia (alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających), oraz przebywania pod ich wpływem.
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mgr Anna Jeż
dyrektor szkoły

