REGULAMIN SZKOLNY
Szkoły Podstawowej im. S. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków
w Sahryniu

§1
Wstęp
1. Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu Szkoły, określa
zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej.
2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przedstawienia regulaminu uczniom – na
godzinie wychowawczej, rodzicom – na zebraniu. Rodzice mają obowiązek zapoznać
się z treścią regulaminu, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
3. Regulamin szkolny określa postępowanie konieczne do prawidłowego
funkcjonowania szkoły. Swoim zasięgiem obejmuje on wszystkich członków
społeczności szkolnej. Przyjmując, że istnieje ogólnie uznawany system wartości
i norm, dokument ten precyzuje, jakie szczegółowe zobowiązania wynikają z systemu
zasad dla wszystkich członków społeczności szkoły.
§2
Postanowienia ogólne
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie
z szacunkiem i życzliwością, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.
2. Cała społeczność szkolna powinna starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym
i aby panowało w niej wzajemne zaufanie.

§3
Tradycje i ceremoniał szkoły
Każdy uczeń ma obowiązek:
poznać historię szkoły oraz postać jej patrona;
znać hymn państwowy i szkolny;
szanować symbole szkoły;
kultywować tradycje szkoły;
godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. S. Wandy Longiny Trudzińskiej
i Siedmiu Wychowanków;
6) nosić strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie, chłopcy –
biała koszula, garnitur lub ciemne spodnie) podczas wszystkich uroczystości
szkolnych, imprez okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.
1)
2)
3)
4)
5)
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§4
Dyscyplina pracy
1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom od godziny 7.00 do 14.25 (do odjazdu autobusu) lub
dłużej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. Pierwsza lekcja zaczyna się o godz. 8.00 i trwa tyle samo, co pozostałe, każda po 45
minut.
3. Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 minut ( w tym dwie przerwy obiadowe:
15 minutowe po 3 i 4 godzinie lekcyjnej).
4. Obowiązkiem nauczycieli jest punktualne rozpoczynanie oraz kończenie zajęć.
5. Obowiązkiem nauczycieli jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie trwania
zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez
szkołę.
6. Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie
zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu własnemu i innych.
7. Obowiązkiem nauczycieli oraz pracowników szkoły jest reagować na wszelkie
dostrzeżone sytuacje oraz zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla
bezpieczeństwa ich samych oraz innych osób przebywających w szkole.
8. Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni zwracać uwagę na osoby postronne
przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu,
zawiadomić, jeżeli zajdzie taka potrzeba – dyrektora.
9. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
10. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej
osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
11. Wszelka przemoc i działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki powinny być
zgłaszane nauczycielowi na zajęciach, nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy,
dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły. Na bieżąco powinny być również podjęte
środki przeciwdziałające takim zachowaniom.
§5
Ogólne zasady zachowania się uczniów w szkole
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej oraz kulturalnego
traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Uczeń ma prawo domagać się, aby wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące
życia szkoły były realizowane.
3. Uczeń ma prawo wzbogacać ceremoniał i uroczystości organizowane przez szkołę.
4. Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkiej pomocy, jakiej może mu udzielić szkoła.
5. Uczeń ma prawo być poinformowany o wszelkich zajęciach pozalekcyjnych
odbywających się na terenie szkoły oraz do uczestniczenia w nich.
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6. Uczeń ma prawo zgłaszać wnioski i zażalenia do nauczyciela, wychowawcy klasy,
a jeżeli zajdzie taka konieczność do dyrektora szkoły.
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek świadczenia prawdy tak w wypowiedziach ustnych, jak
i pisemnych.
2. Uczeń powinien troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie.
3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także
godnego zachowania się poza szkołą.
4. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły i nie szargać go w wypowiedziach
publicznych formułowanych np. w Internecie czy środkach komunikacji.
5. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej.
6. Uczeń ma obowiązek podporządkowania się wszystkim regulaminom korzystania
z mienia i pomieszczeń szkolnych: regulaminowi szatni, sali gimnastycznej,
biblioteki, stołówki, poszczególnych pracowni znajdujących się na terenie szkoły.
7. Uczeń ma obowiązek znać wszystkie regulaminy i zarządzenia dotyczące życia
szkoły. Obowiązany jest do ich przestrzegania.
8. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zmiany obuwia.
9. Obowiązkiem każdego ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia
szkolne.
10. Obowiązkiem każdego ucznia jest przychodzenie do szkoły na wszystkie zajęcia
określone w planie lekcji danej klasy, a nie na wybrane lekcje
11. Uczeń ma zakaz samowolnego opuszczania szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie opuści jej teren.
12. Uczeń ma obowiązek rozliczać się przed wychowawcą z każdej nieobecności na
lekcjach
13. Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd zewnętrzny, a jego ubiór powinien być
dostosowany do charakteru miejsca, w którym się znajduje i nie powinien naruszać
ogólnie przyjętych norm moralnych i obyczajowych. W szkole obowiązuje zakaz
ostrego makijażu i noszenia zbyt skąpego stroju (bluzek na ramiączkach, dużych
dekoltów oraz bardzo krótkich spódniczek i szortów przez dziewczęta). Uczeń w
czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych nie może nosić na głowie
czapki, kaptura (żadnego nakrycia głowy).
14. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub
pamiątek oraz pozostawiać ich bez opieki (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za te
rzeczy). Musi pilnować własne mienie, a szczególnie przedmioty wartościowe oraz
pieniądze.
15. Uczeń ma obowiązek chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad BHP.
16. Zabrania się wnoszenia do szkoły papierosów oraz ich palenia na terenie szkoły,
wnoszenie na teren szkoły oraz spożywanie alkoholu i środków odurzających.
Stosowanie lub bycie pod ich wpływem jest surowo zakazane. Zakaz palenia tytoniu,
posiadania lub używania alkoholu i środków odurzających obowiązuje także na
wycieczkach szkolnych i wszelkich formach zajęć organizowanych przez szkołę oraz
na jej terenie.
17. Zabrania się przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów uważanych
powszechnie za niebezpieczne np. nóż, materiały łatwopalne, wybuchowe oraz innych
zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu. Zabrania się również
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przynoszenie zapałek, zapalniczek itp. W sytuacji podejrzenia ucznia o posiadanie
zabronionych przedmiotów i używek nauczyciele mają prawo skontrolować ucznia,
w obecności wychowawcy lub innego nauczyciela.
18. Uczeń ma obowiązek odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętej działalności
społecznej.
19. Uczeń ma obowiązek brania udziału w życiu szkoły poprzez uczestniczenie
w zbiorowym działaniu na terenie szkoły, gminy i powiatu.
§6
Zasady zachowania uczniów w czasie przerw
Prawa ucznia
1. W czasie trwania przerw uczeń ma prawo do odpoczynku. Nauczyciele nie powinni
prowadzić zajęć w czasie przerw.
Obowiązki ucznia
1. Obowiązkiem ucznia jest bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie
przerw śródlekcyjnych.
2. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
dyżurujących nauczycieli oraz reagowania na uwagi i polecenia nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek przebywania w budynku szkolnym zgodnie z rozkładem zajęć,
nie wolno mu samowolnie opuszczać terenu szkoły.
4. Nie wolno niszczyć mienia szkolnego.
5. Zachowanie uczniów w trakcie przerw powinno sprzyjać odpoczynkowi i tworzeniu
miłej, koleżeńskiej atmosfery.
6. W czasie przerw niedopuszczalne jest palenie papierosów, zażywanie środków
odurzających, narkotyków oraz spożywanie, czy posiadanie napojów alkoholowych.
7. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach,
barierkach oraz na schodach, gdyż utrudnia to przemieszczanie się uczniów i grozi
wypadkiem.
8. Na korytarzach nie wolno grać w piłkę, rzucać przedmiotami, popychać się, grać w
gry zakłócające porządek i powodujące niszczenie mienia szkolnego oraz zagrażające
zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.
9. Po zakończeniu przerwy uczniowie oczekują na nauczyciela w sali lekcyjnej, w której
mają mieć zajęcia.
§7
Zasady zachowania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych
Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo do uzyskania dogłębnej i rzetelnej wiedzy.
2. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych
zagadnień omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach domowych.
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3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania.
4. Uczeń ma prawo do pomocy w uzyskiwaniu nadprogramowej wiedzy, do pomocy w
samokształceniu ze strony nauczyciela i kolegów oraz w wyrównywaniu braków
powstałych z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe).
5. Uczeń ma prawo wyrażać wątpliwości i wypowiadać poglądy na lekcjach oraz
zajęciach pozalekcyjnych, jednak w sposób zgodny z przyjętymi normami etycznymi
i kulturalnymi.
6. Uczeń nie może być usunięty z lekcji, jeżeli zaś swoim zachowaniem uczeń
uniemożliwia prowadzenie zajęć, zmuszając nauczyciela do kilkukrotnego
upominania go, nauczyciel powinien odnotować ten fakt w zeszycie spostrzeżeń
i obserwacji, a po zakończonej lekcji porozmawiać z uczniem oraz powiadomić
o zaistniałej sytuacji wychowawcę, rodziców ucznia, a jeżeli zajdzie taka konieczność
– również Dyrektora Szkoły.
7. Uczeń może wyjść z sali w trakcie trwania lekcji (w uzasadnionych przypadkach),
tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny.
9. Uczeń powinien być poinformowany co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją
o proponowanej ocenie semestralnej i końcoworocznej.
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek systematycznie oraz punktualnie uczęszczać na zajęcia
lekcyjne.
2. Uczeń spóźniony powinien wejść do klasy i usprawiedliwić swoje spóźnienie.
3. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w toku lekcji.
4. Uczeń swoim zachowaniem nie może przeszkadzać innym w odbiorze lekcji
i utrudniać pracy nauczycielowi.
5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz (urządzenia te
muszą być wyłączone); uczniom łamiącym zakaz korzystania z w/w urządzeń na
terenie szkoły, będzie się je odbierać i deponować w sekretariacie. Odbiór telefonu
komórkowego będzie możliwy, jeżeli zgłosi się po niego rodzic danego ucznia.
Łamanie w/w zakazu będzie miało wpływ na obniżenie oceny z zachowania.
6. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.
7. Uczeń ma obowiązek systematycznie uzupełniać braki wynikające z absencji.
8. Niedozwolone są zachowania, których efektem może być niszczenie mienia szkoły
lub wystroju sal lekcyjnych.
9. Każdy uczeń musi dbać o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe oraz
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszelkie uszkodzenia powierzonego mu
sprzętu.
10. Dyżurni mają obowiązek dbać o ład i porządek w sali lekcyjnej.
11. Każdy uczeń powinien w trakcie zajęć lekcyjnych przestrzegać ogólnie przyjętych
zasad dobrego wychowania, poszanowania innych i dbałości o bezpieczeństwo swoje
oraz innych.
12. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela otwierać okien oraz się przez nie wychylać.
13. Po lekcji każdy uczeń zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku.
5

§8
Przepisy końcowe
1. Rodzaje przyznawanych nagród i kar oraz sposoby ich otrzymywania są ujęte
w Statucie Szkoły.
2. Zasady zachowania uczniów w czasie wycieczek szkolnych ujęte zostały
w Regulaminie wycieczek.
3. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem
szkolnym Szkoły Podstawowej im. S. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu
Wychowanków i z załącznikami oraz przestrzegania jego postanowień.
4. Inne, niewymienione w regulaminie sprawy, reguluje Statut Szkoły oraz pozostałe
dokumenty Szkoły Podstawowej.

Regulamin jest dokumentem otwartym. Nowelizacja regulaminu może być
dokonywana w każdym roku po uwzględnieniu wniosków Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Regulamin szkolny został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2017/2018 i obowiązuje od 4.09. 2017 r.
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