REGULAMIN PORZĄDKOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA W MICHAŁOWICACH
SZATNIA
1. W Szkole obowiązuje zmiana obuwia i pozostawienie ubrań w szatni.
2. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw szatnie są zamknięte.
3. Panie woźne mają obowiązek otwierania szatni jedynie w sytuacjach następujących:
a) klasa kończy zajęcia,
b) klasa wychodzi z nauczycielem na zewnątrz,
c) uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć – przedstawia informację na piśmie od rodziców lub
wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności – od nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
lub dyrektora, psychologa, pedagoga bądź pielęgniarki.
4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Hulajnogi, deskorolki i rowery zostawiamy w miejscach wyznaczonych na zewnątrz budynku.
6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu szatni”.
ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
1. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego bez zgody wychowawcy,
nauczyciela dyżurującego lub dyrektora. W czasie długich przerw, w dni pogodne
i suche można wyjść na dziedziniec szkolny, boisko, jeżeli jest zapewniony nadzór nauczyciela
dyżurującego.
2. Uczniowie wnoszący do szkoły błoto, śnieg, itp. zobowiązani są do sprzątania po sobie.
3. Obowiązuje bezpieczne zachowanie w szkole, zakaz biegania.
4. Zakazuje się siadania na parapetach.
5. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
6. Za wyrządzone szkody rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną.
7. Uczeń podczas pobytu w szkole nie używa słuchawek.
8. Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, przedmiotów
i substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
9. W godz. 8.00 - 15.20 uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych
sprzętów elektronicznych. Konsekwencją używania telefonu w szkole jest konfiskata aparatu,
wyłączonego wcześniej przez ucznia. Tylko Rodzic może odebrać telefon od Dyrektora Szkoły.
PROCEDURY LEKCYJNE
1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą i czekają na nauczyciela. W sytuacji, gdy
nauczyciel się spóźnia, członek samorządu klasowego lub dyżurny ma obowiązek sprawdzić, czy jest
wyznaczone zastępstwo lub zgłosić ten fakt dyrektorowi.
2. Podczas lekcji nie żuje się gumy, nie spożywa się posiłków. Nie trzyma się na ławce rzeczy
niebędących pomocami do danej lekcji.
3. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
4. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
5. Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie,
a kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. W pracowniach przedmiotowych należy dodatkowo stosować się do przepisów zawartych
w odrębnych regulaminach.
7. W czasie zastępstw nauczyciel prowadzi zajęcia przydzielone przez Dyrektora Szkoły.
STRÓJ SZKOLNY
1. Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju czystym, skromnym, estetycznym, zakrywającym
ramiona, bez dużych dekoltów. Górna część stroju nie krótsza niż do bioder, zaś dół stroju nie
krótszy niż do połowy uda.
2. Strój
galowy
obowiązujący
podczas
uroczystości
szkolnych,
egzaminów
i reprezentowania szkoły na zewnątrz:
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a) dziewczęta – biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica nie
krótsza niż do kolan lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach,
obuwie
w ciemnych kolorach lub obuwie szkolne;
b) chłopcy – biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie
(ewentualnie garnitur), buty w ciemnych kolorach lub obuwie szkolne.
3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, dredy, ekstrawaganckie fryzury, długie
lub malowane paznokcie, piercing w miejscach innych niż uszy.
4. Noszone ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków, emblematów ani elementów
dekoracyjnych o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym, wywołującym agresję lub
propagujących ideologię nazistowską, komunistyczną bądź mające związek z uzależnieniami.
5. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar. Za zbędny element stroju szkolnego uznaje
się duże ozdoby w uszach, korale, itp.
6. Podczas pobytu w szkole nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy, w tym kapturów.
7. Nie jest dozwolone w szkole noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
8. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na obuwie sportowe na jasnej
podeszwie.
9. Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia stroju zgodnego z Regulaminem skutkuje obniżeniem oceny
zachowania zgodnie z WZO.
10. W wyznaczone i zatwierdzone przez dyrektora dni nie mają zastosowania przepisy dotyczące stroju
szkolnego.
SAVOIR-VIVRE
1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników Szkoły poprzez słowa: „dzień dobry” lub co najmniej
ukłon.
2. Uczeń, rozmawiając z dorosłymi, stoi nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy.
3. Uczeń zachowuje się kulturalnie.
4. Uczeń nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.
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DYŻURY UCZNIÓW
Wychowawca wyznacza uczniów, którzy pełnią od poniedziałku do piątku w szkole dyżur.
Każdy dyżurny jest obowiązany rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z Regulaminem
dyżurów klasowych.
Opinia nauczycieli, wychowawcy dotycząca wywiązywania się z obowiązków dyżurnego ma wpływ
na jego ocenę zachowania.
NIEOBECNOŚCI
Uczeń (z wyłączeniem klas 0-III) i rodzic są zobowiązani do codziennego korzystania z dziennika
elektronicznego.
Rodzice dostarczają wszelkie usprawiedliwienia nieobecności w sposób ustalony wspólnie
z wychowawcą podczas pierwszego zebrania we wrześniu każdego roku.
Nieobecności powinny być usprawiedliwione w terminie do dwóch tygodni po ustaniu nieobecności.
W przeciwnym wypadku nieobecność nie zostanie usprawiedliwiane.
Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję
przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie
ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji
nauczyciela.
Uczeń klas I – III, który nie uczęszcza na lekcje religii, przebywa w tym czasie w świetlicy,
a uczeń klas starszych w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza lub innego
nauczyciela. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją w planie, uczeń podlega opiece
rodzicielskiej.
Uczeń zwolniony z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego przebywa w sali
gimnastycznej lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego.
O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźny
zapis o zwolnieniu „do domu”, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie
z ćwiczeń z obecnością na sali.

2

