Regulamin ucznia
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego
w Czechowicach-Dziedzicach
Podstawa prawna:
•
Ustawa z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r.poz. 2198, 2203 i 2361)
•
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203)
•
Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach

I. Założenia ogólne:
1. Regulamin ucznia określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć
okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty codziennego życia Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach.
2. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego uczniów i umożliwia zachowanie
porządku oraz dyscypliny na terenie szkoły.
3. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar
przewidzianych w Statucie.
4. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązana jest cała społeczność szkolna:
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

II. Kultura osobista, dyscyplina i bezpieczeństwo.
1. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o estetykę swojego
wyglądu.
2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swojej
własności osobistej ze strony wszystkich kolegów i pracowników szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom, podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
4. Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość
o czystość mowy ojczystej.
5. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkoły, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń, szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
6. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za szkody spowodowane przez dziecko umyślnie
lub w wyniku beztroskiego postępowania albo nieprzestrzegania zasad zawartych w statucie
szkoły, regulaminach lub poleceniach wydawanych przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
7. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów
w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów, regulaminów, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Uczeń powinien powiadomić nauczyciela lub innego pracownika szkoły o dostrzeżonych
usterkach, nieprawidłowościach technicznych sprzętu, urządzeń lub konstrukcji mogących
spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub szkodę materialną.
9. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego,
uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym
przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu oraz zachowania się w sposób
określony instrukcjami postępowania w takich sytuacjach (instrukcja ewakuacji szkoły,
instrukcja przeciwpożarowa).

III. Uczęszczanie do szkoły:
1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać do szkoły regularnie i punktualnie na wszystkie lekcje
według opracowanego rozkładu godzin.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji i zajęć.
3. W wyznaczonej szatni zmienia obuwie i zostawia odzież wierzchnią.
4. W szatni uczeń pozostaje tylko na czas konieczny.
5. Uczniowie wchodzą do wyznaczonej szatni bez tornistrów. Tornistry układają w bocznych
częściach korytarzy. Rozbierają się i ubierają na ławeczkach przed szatniami.
6. Oczekując na lekcję, układają tornistry w rzędzie pod ścianą sali, w której odbywają się
ich zajęcia.
7. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed salą lekcyjną i oczekują na
nauczyciela.
8. Uczniowie opuszczają szkołę zaraz po zakończeniu zajęć. Wychodząc z klasy ustawiają
się parami i pod opieką nauczyciela schodzą do szatni. Pierwszy zawsze idzie nauczyciel.
9. Nauczyciele uczący w klasach I-III po zakończonych lekcjach czekają pod szatnią aż dzieci
zostaną odebrane przez opiekunów lub odprowadzają je na świetlicę. Nauczyciele w kl.
IV-VI czekają, aż uczniowie ubiorą się i opuszczą budynek szkoły.
10. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, jeśli uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas
albo Samorząd Uczniowski. Opiekę nad nimi sprawuje organizator zajęć.
11. Zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie przerw i planowych zajęć.
12. Uczniom nie wolno zapraszać obcych osób do szkoły.

IV. Zachowanie na lekcjach.
1. Uczeń systematycznie pracuje nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystuje jak najlepiej
czas i warunki do nauki.
2. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach przed salą lekcyjną wzdłuż ściany
korytarza i w spokoju oczekują na nauczyciela
3. Po otwarciu sali przez nauczyciela wchodzą spokojnym krokiem, bez potrącania się
i przepychania.
4. Uczeń, który wchodzi do sali lekcyjnej spóźniony, podchodzi do nauczyciela
i usprawiedliwia swoje spóźnienie.
5. Podczas lekcji uczniom nie wolno: jeść, żuć gumy, trzymać na ławce rzeczy, które nie
stanowią przyborów szkolnych lub pomocy dydaktycznych do lekcji.
6. Podczas lekcji uczeń nie opuszcza klasy ani swojego miejsca w klasie, zachowuje spokój,
śledzi uważnie tok lekcji, wykazuje odpowiednią aktywność. Uczeń nie odpisuje, nie podpowiada, nie przeszkadza na lekcji.

7. W trakcie zajęć niedopuszczalne jest opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
8. W czasie zajęć telefon komórkowy lub inny sprzęt, który uczeń wniósł za pozwoleniem
rodziców/opiekunów musi być bezwzględnie pozostawiony w szatni. W przypadku, gdy
nie wyłączony telefon przeszkodzi w prowadzeniu lekcji, nauczyciel odbiera go uczniowi
i pozostawia w depozycie w sekretariacie. Telefon ten odbierają rodzice/opiekunowie
ucznia.
9. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Po dzwonku na przerwę uczniowie
opuszczają klasę pod kontrolą nauczyciela, spokojnie i bez przepychania się. Nie otwierają
gwałtownie drzwi i nie wybiegają na korytarz
10. W klasie uczniowie zobowiązani są zostawić po sobie porządek. Krzesła należy zasunąć.
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.
11. Uczeń, który z powodu braku obuwia zmiennego lub innego powodu zabrudził salę, jest
zobowiązany posprzątać po sobie.
12. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Jeżeli uczeń zauważy na terenie szkoły lub w jej otoczeniu przedmioty zagrażające
życiu lub zdrowiu, powinien niezwłocznie zawiadomić wychowawcę lub dyrektora szkoły.
13. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie
w szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię,
ozdoby, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny

V. Zachowanie na przerwach.
1. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają następna lekcję lub w stołówce – jeśli spożywają posiłek wydawany przez stołówkę szkolną.
2. Do jadalni podczas przerwy obiadowej schodzą tylko uczniowie korzystający z obiadów,
bez tornistrów, które pozostawiają ułożone pod salą, gdzie mają lekcje, a następnie
kulturalnie ustawiają się w kolejce, w oczekiwaniu na posiłek..
3. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom nauczycieli dyżurujących. Pamiętają o zasadach kulturalnego zachowania się:
a. nie krzyczą,
b. nie prowokują hałaśliwych i niebezpiecznych zachowań,
c. nie biegają po korytarzach,
d. nie otwierają okien,
e. nie siadają na parapetach i schodach,
f. nie przebywają w toaletach bez potrzeby,
g. nie schodzą do szatni,
h. nie prowokują kolegów do zachowań agresywnych,
i. nie opuszczają terenu szkoły,
j. oraz nie zaśmiecają budynku i terenu wokół szkoły.
4. W czasie przerw uczniowie mogą spacerować, zjeść drugie śniadanie bądź obiad w stołówce szkolnej, skorzystać z toalety lub biblioteki szkolnej.
5. W toaletach nie wolno załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb
fizjologicznych – zwracamy uwagę na poszanowanie środków higienicznych.
6. Jeżeli w czasie przerwy wystąpi jakiś problem, lub zachowanie któregoś z uczniów wymaga interwencji nauczyciela, w pierwszej kolejności należy o tym poinformować nauczyciela dyżurującego.
7. Nauczyciele nie pełniący dyżurów w czasie przerw mają prawo do odpoczynku
i do przygotowania się do następnej lekcji. Zatem do pokoju nauczycielskiego uczniowie
nie wchodzą. W wyjątkowo pilnych sytuacjach, aby poprosić któregoś z nauczycieli,

korzystają z pośrednictwa innego nauczyciela lub pracownika szkoły, który przekazuje
informację wskazanej przez ucznia osobie.
8. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się spokojnie pod swoje klasy i ustawieni parami
przed salą lekcyjną oczekują na nauczyciela.
9. Jeżeli w ciągu 5 minut po dzwonku nie pojawi się nauczyciel uczący lub inny nauczyciel
pełniący zastępstwo, przewodniczący klasy, jego zastępca lub inny uczeń informuję o
tym fakcie sekretariat szkoły.
10. W pilnych sprawach organizacyjnych, dotyczących klasy, po informacje do sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego przychodzi przewodniczący klasy lub jego zastępca a
w przypadku ich nieobecności wyznaczony uczeń (nie cała klasa!).
REGULAMIN ZOSTAŁ WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY
W DNIU 24.10.2018 r. - ZARZĄDZENIE NR 9/18/19.

