REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE
Zasady ogólne:
- Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00, przychodzą do szkoły nie prędzej
niż 15 min. Przed rozpoczęciem zajęć, wchodzą do szatni, zostawiają wierzchnie
ubranie i zmieniają obuwie pozostawiając je w woreczkach, po czym oczekują pod
swoją salą na nauczyciela.
- Dzieci świetlicowe udają się do świetlicy szkolnej, wcześniej zostawiają wierzchnie
ubranie w szatni lub w swoich szafkach.
- Uczniowie klas I, II, III oczekują na nauczyciela przed schodami prowadzącymi do
segmentu uczniów młodszych.
- Uczniowie rozpoczynający lekcje na później, przychodzą do szkoły nie wcześniej
niż 15 min. przed zajęciami.
- Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad
określonych w Regulaminie świetlicy szkolnej.
- W trakcie zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zobowiązani są do
przestrzegania zasad Regulaminu sali gimnastycznej oraz zasad ustalonych z
nauczycielem przedmiotu co do stroju sportowego, obuwia i zachowania w szatni
segmentu sportowego.
- Samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć – od rozpoczęcia do ich
zakończenia – jest zabronione.
- Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, a których
posiadanie w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuteria,
zabawki, ozdoby, telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny.
- W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie maja bezwzględny obowiązek
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję
ratowniczą lub ewakuacyjną.
- Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych,
zwłaszcza jeśli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania,
prac upiększających szkołę lub jej otoczenie.
- Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach
pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas lub
organizacje szkolne (tylko pod opieką osób upoważnionych).
- Na wszystkie apele, akademie i uroczystości klasa przychodzi wraz z nauczycielem
i zajmuje miejsce specjalnie wyznaczone dla klasy. Nauczyciel pozostaje z grupą
przez cały czas trwania uroczystości. Klasa opuszcza zajmowane miejsce stosując
się do wydanych przez wyznaczonego nauczyciela poleceń.

Podczas lekcji:
- Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której mają
odbywać się zajęcia i czekają na nauczyciela.
- W razie nieprzybycia nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza ten fakt
dyrektorowi, który organizuje natychmiast zastępstwo lub zapewnia zastępcza opiekę
nad uczniami stosownie do możliwości.
- Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy, zachowując kolejność w jakiej ustawili się
przed klasą i zajmują miejsca w ławkach. Unikają przepychania i głośnego
zachowania się.
- Uczeń spóźniony powyżej 20 min. nie wchodzi do klasy, lecz udaje się do świetlicy
szkolnej. W dzienniku lekcyjnym ma zapisana nieobecność, którą wychowawca na
godzinie wychowawczej zapisuje jako spóźnienie, po otrzymaniu potwierdzenia od
wychowawców świetlicy.
- W trakcie zajęć uczeń nie żuje gumy, nie je, nie pije napojów (za wyjątkiem
uczniów, którzy maja takie zalecenie lekarskie)
- Nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji.
- Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego do celów osobistych w szkole.
Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej
przebywających bez zgody dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia.
Telefon na czas pobytu w szkole jest wyłączony (nie wyciszony) i schowany w
tornistrze lub własnej szafce.
- W czasie lekcji uczeń nie może opuszczać klasy, jedynie w sytuacjach
wyjątkowych, za zgodą nauczyciela.
- Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.
- Dzwonek jest sygnałem zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje o tym, kiedy
uczniowie opuszczają klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie maja prawo do
odpoczynku w trakcie przerw.
- Na polecenie nauczyciela uczniowie spokojnie ustawiają się przed drzwiami sali i
opuszczają pomieszczenie. Są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku –
odpowiadają za to uczniowie, a kontroluje nauczyciel.
- Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa nauczyciel, natomiast
przyjmuje się jako obowiązujące obligatoryjnie następujące zasady:
1) na lekcjach zachowujemy ciszę i spokój,
2) jeden mówi – reszta słucha,
3) chcąc zabrać głos podnosimy rękę,
4) nie wyśmiewamy wypowiedzi innych,
5) nie przerywamy osobie mówiącej,
6) nie chodzimy po klasie,
7) nie rysujemy po krzesłach i ławkach,
8) nie bawimy się pokrętłami CO,
9) w grupach pracujemy przestrzegając zasad dobrego wychowania,
cicho i w poszanowaniu zdania innych.

- Uczniów obowiązują zasady Regulaminów Pracowni oraz Biblioteki Szkolnej.
- Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
- Przebywanie na boisku wielofunkcyjnym przed lekcjami lub po lekcjach może
odbywać się tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców.
W czasie przerw:
- Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie z
toalety.
- Uczeń spędza przerwę poza salą lekcyjną, która w czasie przerwy jest zamknięta,
na korytarzu lub boisku szkolnym, pod opieką nauczycieli dyżurujących.
- Uczniowie w czasie przerwy przebywają na korytarzu w wyznaczonych strefach:
1) klasy I, II, III w segmencie klas młodszych na piętrze,
2) klasy IV, V w części starej szkoły w pobliżu sali nr 6,
3) klasy VI, VI, VIII wzdłuż korytarz począwszy od sali nr 7 oraz na części nowej.
- W okresie wiosenno – jesiennym jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające uczniowie
pod opieką nauczyciela dyżurującego korzystają z podwórka szkolnego, w
następujących miejscach:
1) klasy I, II, III – plac zabaw,
2) klasy IV, V – przed szkołą lub z nauczycielem dyżurującym na boisku
wielofunkcyjnym,
3) klasy VI, VII, VIII na boisku wielofunkcyjnym.
- Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi, odprężeniu.
W szczególności wtedy nie powinien:
1) niszczyć mienia szkoły (trzaskać drzwiami, niszczyć ozdoby, rośliny na
korytarzu, dewastować toalety),
2) brać udział w niebezpiecznych zabawach, bójkach,
3) wchodzić za zasłony, szafki uczniowskie, meble, rozstawne sztalugi, gazetki
szkolne,
4) hałasować (krzyki, piski, gwizdy), śmiecić
5) kopać i rzucać piłek, butelek i innych przedmiotów (nawet miękkich i lekkich),
6) biegać po korytarzach, schodach, skakać ze schodów,
7) chować się i przebywać bez potrzeby w WC,
8) zachowywać się arogancko i niegrzecznie wobec pracowników szkoły,
nauczycieli, rówieśników,
9) inicjować bójki między uczniami lub podżegać do konfliktów, robić złośliwych
żartów, przezywać, popychać, podkładać nogi innym, ślizgać się, ciągnąć,
podnosić się wzajemnie, nosić się na plecach,
10) używać przedmiotów, które mogą wyrządzić krzywdę oraz używać
przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem np. smycze na klucze, które
powinny być schowane w tornistrze, worki ze strojami gimnastycznymi,
- Uczniowie spożywający w czasie przerwy obiad przestrzegają Regulaminu stołówki
oraz zasad dobrego zachowania.

- Samorząd Szkolny może organizować dyżury uczniowskie w czasie przerw.
Uczniowie dyżurujący muszą posiadać identyfikator „Dyżurny” oraz współpracować z
nauczycielem dyżurującym i innymi pracownikami szkoły.
Uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać regulaminów, zasad i norm
zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
W przypadku ich złamania, w stosunku do ucznia mogą zostać wyciągnięte
następujące konsekwencje:
1) upomnienie, zwrócenie uwagi,
2) posadzenie na ławce lub krześle na korytarzu,
3) otrzymanie żółtej lub czerwonej kartki, co jest równoznaczne z wpisem do zeszytu
uwag ( załącznik nr 1- Podniesienie dyscypliny w czasie przerw ),
4) rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem,
5) wezwanie rodziców do szkoły,
6) pozbawienie przywilejów np. udziału w dyskotece szkolnej, wyjściu do kina, teatru,
wyjazdu na wycieczkę,
7) obniżenia oceny z zachowania,
8) w przypadku uporczywego i długotrwałego naruszania wyżej wymienionych zasad
oraz braku poprawy w zachowaniu ucznia – pozbawienie przywilejów nawet na cały
rok szkolny,
9) w przypadku popełnienia przez ucznia czynu niezgodnego z prawem
poinformowanie o tym Policji,
10) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do równoległej klasy.
Przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2018 roku.

Załącznik nr 1
do Regulaminu zachowania się uczniów w szkole

PODNIESIENIE DYSCYPLINY W CZASIE LEKCJI I PODCZAS PRZERWY
1. W celu zdyscyplinowania uczniów wprowadza się żółte, czerwone i białe
kartki.
2. Uczeń łamiący regulamin zachowania się w czasie lekcji i podczas przerwy
otrzymuje po raz pierwszy żółtą kartkę.
3. Powtórne przewinienie ucznia skutkuje otrzymaniem kartki czerwonej, którą
wypisuje nauczyciel dyżurujący podczas przerwy oraz nauczyciel prowadzący
zajęcia; kartka jest równoznaczna z wpisaniem uwagi.
4. Kartkę białą otrzymuje uczeń, którego zachowanie zasługuje na pochwałę.
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