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Główne cele niniejszego Regulaminu:
• zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
• zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
• wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej,
• rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych,
• kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
• upowszechnianie dobrych manier w szkole, w domu i w każdej sytuacji,
• eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły.
Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów Regulaminu
zarówno przez szkołę, jak i przez Rodziców.
I.

ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

1. Szkoła jest czynna w godzinach 7.30 - 17.00. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną
zmianę, od godz. 8.30 do 15.30. Zajęcia obowiązkowe rozpoczynają się każdego dnia o
godzinie 8.30. Zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się po godzinie 15.10. W godzinach 7.30 8.30 i 15.30 – 17.00 zapewniona jest opieka świetlicowa.
2. Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni i udają się do świetlicy, gdzie
przebywają pod opieką nauczyciela.
3. Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły bez opieki lub bez uzyskania zgody wychowawcy
klasy lub nauczyciela sprawującego w danym dniu opiekę, lub Dyrektora Szkoły.
4. Podczas krótkich przerw uczniowie mogą pozostać w salach lekcyjnych, przygotowują
przybory do kolejnej lekcji, porządkują salę po zajęciach.
5. Duże przerwy uczniowie spędzają na terenie przy szkole i placu zabaw. Podczas niepogody
uczniowie pozostają w budynku szkolnym - na korytarzach, w świetlicy, w bibliotece i w sali
rekreacyjnej. Decyzję o sposobie spędzania przerwy podejmuje nauczyciel dyżurujący.
6. Po ostatniej lekcji uczniowie przechodzą do świetlicy, na plac zabaw lub na zajęcia
pozalekcyjne.
7. Podczas zbiórek autobusowych uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach,
oczekując na opiekuna. Po sprawdzeniu obecności przechodzą z nauczycielem do autobusu.
8. Pielęgniarka systematycznie przeprowadza obowiązkowe i doraźne kontrole w zakresie
higieny, np. sprawdzanie czystości głowy, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy
uczniowie. W przypadku udzielonej pomocy przedmedycznej informuje rodziców za
pośrednictwem e-dziennika lub w przypadkach nagłych telefonicznie.
9. Uczniowie spożywają posiłki w wyznaczonej sali, w czasie przerwy śniadaniowej, od godziny
10.00 oraz przerwy obiadowej od godziny 13.00 do 13.30. Po spożyciu posiłku sprzątają po
sobie i udają się na dalszą przerwę.
10. Po wejściu do szkoły uczniowie zmieniają w szatni obuwie zewnętrzne na wewnętrzne i
pozostawiają w niej okrycia zewnętrzne.
11. W czasie przerw uczniowie przebywają na dolnym korytarzu lub sali gimnastycznej pod
opieką nauczyciela dyżurującego. Uczniowie mogą przebywać na górnym korytarzu lub
świetlicy tylko pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły, który wyraził na to zgodę.
12. Korzystanie z drabinek oraz innych sprzętów na sali gimnastycznej możliwe jest tylko za
zgodą i w obecności nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły.
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niż wyznaczone planem zajęć.
14. Uczniowie nie wychodzą z lekcji bez wyraźnego zezwolenia nauczyciela.
15. Na szkolnym placu zabaw uczniowie mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela
prowadzącego w danym czasie zajęcia lub pełniącego dyżur.
16. W czasie przerw spędzanych w budynku szkolnym niedozwolone jest jeżdżenie na rolkach i
deskorolkach, zabrania się biegania po korytarzach szkolnych, głośnych krzyków, używania
sprzętów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
17. W razie zaistnienia wypadku lub dostrzeżenia niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie
zawiadomić najbliżej znajdującego się nauczyciela lub pracownika szkoły.
18. Uczniowie nie pozostawiają tornistrów, worków itp. na klatkach schodowych.
II.

NAUCZYCIELE A ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

1. Nauczyciele rozpoczynają zajęcia punktualnie zgodnie z planem zajęć.
2. Na zajęcia dydaktyczne uczniowie wchodzą do poszczególnych sal lekcyjnych pod opieką
nauczyciela po wcześniejszym ustawieniu się na korytarzu szkolnym.
3. Zajęcia organizowane poza obszarem szkoły należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.
4. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza komputer, rzutnik multimedialny oraz
sprawdza zamknięcie okien.
5. Na przerwach nauczyciele pełnią dyżury wg planu, ustalonego przez Dyrektora Szkoły,
zgodnego z zasadą: nauczyciel kończący swoje zajęcia obejmuje dyżur na przerwie
następującej bezpośrednio po nich.
6. W czasie nieobecności nauczyciela w szkole nauczyciel zastępujący pełni także dyżur
wynikający z planu dyżurów.
7. Jeżeli zajdą okoliczności, które nie pozwalają na pełnienie dyżuru, nauczyciel zgłasza ten fakt
Dyrektorowi Szkoły.
8. W czasie dyżuru zabrania się nauczycielowi wykonywania czynności, które mogą zakłócać
ten dyżur, a w szczególności: czytanie prasy, sprawdzanie prac uczniowskich, itp.
III.

RODZICE A ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

1. Bezpośredniemu kontaktowi rodziców z nauczycielami służą zebrania klasowe lub
indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej - pocztą elektroniczną, przez e-dziennik
lub telefonicznie terminie.
2. Bieżącą komunikację rodzic-nauczyciel umożliwia e-dziennik.
3. Uczniowie powinni być odbierani ze Szkoły przez Rodziców lub wyznaczonych i pisemnie
upoważnionych opiekunów. Samodzielny powrót uczniów wymaga pisemnej zgody
Rodziców, którą należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.
4. Opuszczenie szkoły przez ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych może mieć miejsce
tylko w wyjątkowych sytuacjach i powinno być poprzedzone informacją przekazaną do
sekretariatu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli Rodzice zabierają dziecko przed
zakończeniem lekcji, zobowiązani są potwierdzić to w księdze wypisów w sekretariacie
szkoły.
5. O zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego decyduje nauczyciel w-f, na podstawie prośby
rodziców przesłanej za pośrednictwem e-dziennika lub zwolnienia lekarskiego.
6. Rodzice są zobowiązani:
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dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informować wychowawcę o przyczynach
nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności dziecka na piśmie w
terminie 7 dni lub w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak
niż 10 dni;
przywozić dziecko do szkoły przed pierwszym dzwonkiem, by miało czas na skorzystanie z
szatni i przygotowanie się do pierwszych zajęć. Spóźnienia powodują dezorganizację pracy
uczniów, którzy punktualnie rozpoczęli lekcję.
poinformować szkołę (telefonicznie) o powodach nieobecności ucznia w szkole do godziny
900 w dniu, w którym uczeń jest nieobecny.
uzgadniać wszystkie nieobecności powyżej 2 tygodni z Dyrektorem Szkoły;
informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę
i zachowanie dziecka;
nie przyprowadzać do szkoły chorego dziecka.
systematycznie uczęszczać na zebrania i spotkania z nauczycielami;
OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:
• poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,
• jawnej i umotywowanej oceny z zachowania i postępów w nauce;
• swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza to dobra innych osób,
• rozwijania własnych zainteresowań i uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,
• reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach za wiedzą wychowawcy klasy, opiekunanauczyciela lub Dyrektora;
• uzyskania informacji o kryteriach i zasadach oceniania;
• poprawiania ocen,
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i równomiernego obciążenia zajęciami w
poszczególne dni tygodnia,
• informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; (uczeń nie może być
obciążony więcej niż trzema sprawdzianami tygodniowo i więcej niż jednym dziennie); nie
dotyczy to sprawdzianów praktycznych z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki,
• pomocy w przypadku trudności w nauce;
• wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorządu
Szkolnego i samorządów klasowych,
• wybrania spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu,
• odwołania się od decyzji skreślenia z listy uczniów szkoły do organu nadzorującego tj.
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
• opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz do poszanowania
jego godności osobistej;
2. Uczeń ma obowiązek:
• starannie przygotowywać się do lekcji i aktywnie w nich uczestniczyć,
• dbać o dobre imię szkoły i jej mienie oraz estetykę sal lekcyjnych,
• bezwzględnie przestrzegać zasad szkolnej etykiety w zakresie korzystania z Internetu,
• przestrzegać norm etycznych i odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników
szkoły, koleżanek i kolegów,
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wspierać osoby słabsze fizycznie,
uprawiać sport i uczestniczyć w zabawie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
(szkolny plac zabaw, sale gimnastyczne, rekreacyjne).
noszenia schludnego stroju szkolnego, odpowiedniego do miejsca, a w ustalone dni
noszenie stroju galowego - ciemne ( czarne, granatowe) spodnie/spódniczka, biała
koszula/bluzka.
być skromnym zarówno w zachowaniu jak i wyglądzie. Skromny i schludny wygląd w
rozumieniu tego regulaminu to:
◦ strój, który nie kojarzy się z żadną subkulturą młodzieżową i jest odpowiedni do
sytuacji – zakryty brzuch, dekolt, spodnie i spódnice o nie budzącej kontrowersji
długości;
◦ biżuteria – kolczyki jedynie w uszach, niewielkich rozmiarów;
◦ niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy, kolorowe paznokcie i
makijaż;

3. Uczniowi nie wolno:
• stosować przemocy fizycznej,
• działać na szkodę innych osób,
• spóźniać się na lekcje,
• przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
• używać wulgarnego słownictwa,
• wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,
• przebywać na terenie parkingów i poza terenem szkoły,
• niszczyć mienia szkolnego,
• zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych,
• przynosić do szkoły wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i
życia, gumy do żucia (absolutny zakaz!), większych sum pieniędzy;
• wprowadzać na teren szkoły osób postronnych bez zezwolenia dyrekcji,
• palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających,
rozprowadzać ich wśród uczniów,
• korzystać na lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących komunikacji.
Naruszenie tego postanowienia skutkuje zakazem przynoszenia telefonu lub innego
komunikatora do szkoły przez wyznaczony okres.
• używać telefonu komórkowego w celu nagrywania rozmów, robienia zdjęć bez zgody
zainteresowanego uważa się za poważne naruszenie dóbr osobistych drugiej osoby i
zagrożone jest upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły.
• dokonywać samowolnych zmian oprogramowania komputerowego, w tym szczególnie
kasowania lub przenoszenia danych zawartych na dysku twardym.
• samodzielnie włączać lub uruchamiać jakichkolwiek urządzeń oraz sprzętu dydaktycznego
bez zgody nauczyciela.
V.

NAGRODY i KARY
1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej
stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
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3.
•
•
•
•
•
4.
5.
6.

• ustna pochwała wychowawcy klasy;
• ustna pochwała dyrektora;
• list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia;
• list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia;
• nagroda rzeczowa;
• tytuł „Uczeń Roku” z nagrodą rzeczową;
Wobec uczniów nieprzestrzegających norm i zasad obowiązujących w Szkole stosuje się
następujący system kar:
ustne upomnienie wychowawcy klasy;
ustne upomnienie dyrektora;
skierowanie listu do rodziców przez wychowawcę klasy;
nagana udzielona przez dyrektora szkoły;
zakaz udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych wydany przez dyrektora szkoły
Ocenę zachowania uczniów reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania aktualizowany w
każdym roku szkolnym,
Dolegliwość w postaci kary ma głównie charakter wychowawczy.
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów po rozpatrzeniu konkretnego przypadku, decyzją
dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren szkoły przez ucznia, które uległy
zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.
2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ucznia (uczniów) innemu uczniowi (uczniom),
jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.
3. Rodzice są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez ucznia w mieniu Szkoły lub w
mieniu i na osobie innego ucznia (uczniów).
4. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jest
dopuszczone poza zajęciami (przed i po zajęciach) pod warunkiem nienaruszania innych
przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich
oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie używania telefonów komórkowych i
urządzeń multimedialnych na terenie szkoły.
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