REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W WILKOWICACH

Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania
uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani
do przestrzegania norm i zasad zawartych w Regulaminie Szkoły.

PODSTAWY PRAWNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2015r. Nr 67, poz. 2156 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989
roku (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526, 527).
Statut szkoły.
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§ 1.
Zasady ogólne:
1. Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obowiązują zasady Savoir – vivre, tzn.

w szczególności: prowadzenie rozmowy spokojnym tonem, bez podnoszenia głosu, bez krzyku, bez
wulgaryzmów.
2. Wszyscy przebywający na terenie szkoły winni dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób;

powiadomić niezwłocznie o sytuacjach zagrażających czyjemuś zdrowiu lub życiu.
3. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dyscypliny, porządku, czystości, podporządkowanie się

zaleceniom dyrekcji, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz samorządu klasowego dla
uczniów klas IV-VIII.
4. Nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, biegać, palić papierosów, w tym

e-papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków i innych środków szkodzących zdrowiu. Zabrania się
zabaw, które stanowią zagrożenie życia i zdrowia.
5. Należy szanować mienie szkolne, dbać o ład i porządek w miejscu swojej nauki czy pracy.
6. Za zniszczenie wynikłe wskutek niewłaściwego korzystania z pomieszczeń, sprzętu i urządzeń,

dyrekcja zastrzega sobie prawo dochodzenia należności za straty.
7. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.
8. Nie wprowadzamy na teren szkoły psów i innych zwierząt.
9. Odwiedzające szkołę osoby postronne nie mogą zakłócać jej pracy i nie powinny swobodnie poruszać

się po budynku.
1) rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli
w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.
Ci, którzy odbierają dziecko ze szkoły/świetlicy, powinni oczekiwać na nie w wyznaczonym
miejscu.
2) w przypadku, gdy osoba postronna /rodzic chce skontaktować się z nauczycielem, pracownik szkoły
informuje o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej.
3) osoby postronne udające się do sekretariatu szkoły są kierowane przez pracownika szkoły do
odpowiedniego pomieszczenia.
4) w przypadku, gdy osoba postronna odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie, bądź
stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, pracownik szkoły zobowiązuje ją do
opuszczenia budynku. Przy odmowie wyjścia wzywa pomoc np. policję i niezwłocznie powiadamia
dyrektora szkoły.
5) podczas dni otwartych oraz klasowych spotkań z rodzicami.
12. Obowiązuje zakaz wjeżdżania samochodów na boisko szkolne jak również poza ogrodzenie wokół
boiska w czasie, gdy przebywają tam uczniowie.
13. Obowiązuje zakaz parkowania pojazdu poza wyznaczonym miejscem parkingowym, np. wzdłuż
chodnika.
§ 2.
1. Uczniowie ma prawo do:
1) ochrony i poszanowania godności osobistej, dobrego imienia oraz tolerancji, co do własnych
poglądów;
2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra osobistego innych osób;
3) równego traktowania - niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
w tym prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści
lekcji;
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5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym;
6) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole i na wycieczkach, ochrony przed
przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod kontrolą nauczyciela lub opiekuna oraz z
zachowaniem środków higieny;
8) korzystania z prawidłowo organizowanych form dożywiania odpłatnie i nieodpłatnie (w przy-padku
zaistnienia trudnej sytuacji materialnej rodziny);
9) korzystania z poradnictwa i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły;
10) informacji ze strony wychowawcy i nauczycieli dotyczących wymagań edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów;
11) zaznajomienia się ze szczegółami wynikającymi z Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
w szczególności z przedmiotowymi zasadami oceniania;
12) nauki religii i/lub etyki zgodnie z pisemną deklaracją rodziców/opiekunów;
13) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;
14) odwołania się od oceny zachowania i oceny z przedmiotów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania;
15) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów;
16) otrzymania informacji dotyczącej doradztwa zawodowego;
17) skorzystania z przywileju nadanego uczniowi w określonym dniu tygodnia zgodnie
z obowiązującym Regulaminem „Szczęśliwego numerka”;
18) odpoczynku w czasie przerwy śródlekcyjnej;
19) dni wolnych od zadań domowych, jeśli są dniami ustawowo wolnymi od zajęć edukacyjnych;
20) przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców;
21) otrzymania informacji o pozaszkolnych placówkach udzielających pomocy dzieciom i mło-dzieży;
22) pomocy i wsparcia kadry pedagogicznej i rówieśników w trudnych sytuacjach życiowych;
23) sprawiedliwego traktowanie wobec prawa szkolnego;
24) dostępu do dziennika elektronicznego za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i po założeniu
poprzez nich konta z adresem mail’owym, który następnie zgłaszają w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku naruszenia praw ucznia – uczeń może zgłosić ten fakt wychowawcy, pedagogowi lub
psychologowi szkolnemu albo opiekunowi Rady Szkolnej Uczniów, a w szczególnych przypadkach,
za ich pośrednictwem, dyrektorowi szkoły.
3. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji na temat sposobu rozwiązania problemu.
§ 3.
1. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły;
2) zasad kultury współżycia społecznego – w szczególności właściwego zachowania wobec
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
3) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
ustaleniom Rady Szkolnej Uczniów;
4) godnego i kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią; także w czasie lekcji zdalnych;
5) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, w szczególności do obowiązków uczniów
należy zakrywanie ust i nosa maseczką na terenie szkoły, poza salą lekcyjną (tj. na korytarzach,
w szatni, łazience, bibliotece, jadalni itp.), jak również przestrzeganie ogólnych zasad higieny
(tj. częste mycie rąk i ich dezynfekcja, ochrona innych podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa czy podawania ręki);
6) dbania o swój czysty, estetyczny wygląd oraz noszenie w szkole odpowiedniego stroju zgodnie
z zapisami niniejszego regulaminu;
7) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
8) aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska w ramach różnorodnych
akcji organizowanych przez szkołę;
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9) rzetelnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, starannego odrabianie zadań domowych
i wypełnianie innych poleceń nauczycieli;
10) punktualnego przychodzenia na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne lub inne zajęcia
organizowane przez szkołę oraz punktualnego łączenia się na lekcje zdalne;
11) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisami zasad porządkowych
i organizacyjnych;
12) posiadania zeszytów, podręczników, potrzebnych przyborów i materiałów szkolnych;
13) oddania wszystkich wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek i podręczników, a w przy-padku
ich zagubienia – ustalenie z bibliotekarkami warunków zastępczych (np. kupienie nowej książki)
nie później niż jeden dzień przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną;
14) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji, przerw, wyjść i imprez okolicz-nościowych;
w trakcie przebywania na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć;
15) przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania budynku szkoły;
16) usprawiedliwiania nieobecności w szkole, które:
a) następuje na podstawie zwolnień i porad lekarskich oraz pisemnego oświadczenia rodziców za
pośrednictwem dziennika elektronicznego lub osobistego bądź telefonicznego przekazu ustnego
o przyczynach nieobecności dziecka,
b) usprawiedliwienie powinno być dostarczone wychowawcy klasy nie później niż do siedmiu dni
od powrotu do szkoły;
17) uzupełniania braków wynikających z absencji;
18) szanowania sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych;
19) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
20) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych;
21) dążenia do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich;
22) prawidłowego korzystanie z urządzeń sanitarnych i chronienia ich przed uszkodzeniami oraz
zniszczeniem;
23) przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie warunków przynoszenia i korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
24) w przypadku opuszczenia lub ukończenia szkoły oddania w sekretariacie szkoły wypełnionej karty
obiegowej (wzór niżej).
2. O każdym potwierdzonym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
3. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii/etyki przebywają w ich czasie w świetlicy, jeśli nie
jest to lekcja pierwsza lub kończąca zajęcia.
§ 4.
1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania alkoholu, papierosów i środków odurzających, ostrych
przedmiotów, noży, narzędzi obronnych (np. gazu łzawiącego, petard, środków pirotechnicznych), jak
również innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów oraz innych niż
telefony komórkowe urządzeń elektronicznych, tj. odtwarzaczy, konsol do gier, tabletów, netbooków,
aparatów fotograficznych itp. za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
2. Uczniowie, którzy przynoszą do szkoły telefony komórkowe lub inne urządzenie elektroniczne mają
obowiązek do zakończenia zajęć lekcyjnych wyłączyć je i przechowywać niewidoczne.
3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz grania w gry online, swobodnego korzystania
z Internetu, nagrywania dźwięku i obrazu z użyciem telefonu komórkowego.
4. W razie naruszenia przez ucznia w/w nakazów i zakazów następuje poniższa procedura:
1) obowiązkowe wyłączenie przez ucznia telefonu i oddanie go nauczycielowi;
2) przekazanie przez nauczyciela telefonu do depozytu w sekretariacie szkoły;
3) odnotowanie zdarzenia w dzienniku elektronicznym;
4) odebranie telefonu z sekretariatu przez ucznia po jego zakończonych zajęciach szkolnych;
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5) trzykrotne wykroczenie tego typu skutkuje koniecznością odbioru telefonu przez rodzica ucznia
oraz poinformowanie go o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności
pracowników szkoły oraz uczniów.
5. Zgoda na korzystanie z telefonu komórkowego lub przyniesienie innego urządzenia elektro-nicznego
może być wydana przez wychowawcę lub nauczyciela w następujących przypadkach:
1) wykorzystania urządzeń jako środków dydaktycznych w czasie zajęć edukacyjnych;
2) podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę;
3) po zakończeniu wszystkich lekcji, do momentu opuszczenia szkoły przez ucznia, telefon może
zostać włączony wyłącznie do komunikowania się z rodzicami lub opiekunami.
6. Nie zaleca się przynoszenia sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed
zniszczeniem lub kradzieżą.
§ 5.
1. Strój szkolny:
1) uczniowie przychodzą do szkoły w estetycznym, czystym i skromnym codziennym stroju – strój
ten powinien osłaniać w całości brzuch, ramiona i plecy; bluzki nie powinny mieć głębokich
dekoltów, a spódnice nie powinny być zbyt krótkie; szorty muszą zasłaniać pośladki;
2) podczas obchodów świąt państwowych oraz w dniach uroczystości szkolnych uczniowie
przychodzą do szkoły w stroju galowym, tzn.:
a) dziewczęta – biała lub jasna bluzka/sweter itp.; czarna lub granatowa spódnica/spodnie,
b) chłopcy – biała lub jasna koszula/sweter itp.; czarne lub granatowe długie spodnie;
3) w szkole obowiązuje skromny wygląd, jednak dopuszcza się dla uczennic klas VII-VIII możliwość
delikatnego makijażu - lekki podkład na twarzy, pomalowane rzęsy, bezbarwny/pastelowy lakier
na krótkich paznokciach; nie jest dozwolone malowanie powiek, kresek wokół oczu, używanie
jaskrawych szminek;
4) w szkole nie można nosić nakryć głowy z wyjątkiem szczególnych sytuacji losowych po uzyskaniu
na to zgody dyrektora;
5) nie wolno nosić znaków i naszywek demonstrujących przynależność do subkultur młodzieżowych
i destrukcyjnych ruchów religijnych oraz wulgarnych, obraźliwych napisów na odzieży
i plecakach;
6) w przypadku imprez szkolnych mających charakter swobodny (np. pierwszy dzień wiosny, Dzień
Dziecka itp.) uczniowie mogą przebywać w stroju innym niż wymieniony w ust 1, jeżeli taką
decyzję podejmie Dyrektor lub Rada Pedagogiczna – informację podaje się przez radiowęzeł i/lub
w dzienniku elektronicznym.
2. Po wejściu do szkoły uczniowie rozbierają się z ubrań wierzchnich w wyznaczonych szatniach/
miejscach i obowiązkowo zamieniają obuwie zewnętrzne na szkolne obuwie zamienne; nie jest
dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
3. W szatni uczniowie pozostawiają porządek: buty zewnętrzne stawiając na podłodze a buty na zmianę
wieszają w worku na wieszaku (uczniowie klas I-III) lub pozostawiają w przypisanej imiennie każdemu
uczniowi metalowej szafce (uczniowie klas IV-VIII); nie ruszając rzeczy innych osób.
4. Uczniowie wchodzący do sali gimnastycznej zmieniają szkolne obuwie zamienne na inne obuwie
sportowe na jasnej lub specjalnie dostosowanej do parkietu sali gimnastycznej podeszwie.
5. Uczniowie przebierający się na zajęcia wychowania fizycznego wchodzą do szatni jedynie za zgodą
nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz są zobowiązani do zawieszenia swojego ubrania na wieszaku.
Dopuszcza się możliwości przebierani uczniów klas młodszych we własnej sali lekcyjnej.
6. Fryzura ucznia powinna umożliwiać mu bezpieczny pobyt w szkole (np. spięte długie włosy).
Nie odpuszcza się u ucznia farbowanych włosów pod rygorem obniżenia oceny zachowania.
Zachowanie nie zostanie obniżone, jeśli do dwóch tygodni od udzielenia upomnienia (odnotowanego
w dzienniku elektroniczny,) usunie skutki farbowania.
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7. W szkole nie zaleca się noszenia biżuterii z uwagi na możliwość zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
jednak dopuszcza się możliwość noszenia delikatnej biżuterii tzn. krótkich kolczyków jedynie
w uszach, niewielkiego pierścionka, drobnej bransoletki, łańcuszka z wisiorkiem.
§ 6.
1. Czas przebywania uczniów w szkole:
1) nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją „0” – zerową;
2) w pomieszczeniu świetlicy szkolnej od godz. 6.45 – maksymalnie
3) przed godziną 7.30 – tylko w świetlicy szkolnej, gdzie opiekę pełni wyznaczony nauczyciel;
4) od godziny 7.45 – na korytarzu parteru szkoły, gdzie opiekę pełni nauczyciel dyżurujący lub
w świetlicy szkolnej czy sali, w której uczeń rozpoczyna lekcję, gdzie opiekę pełnią nauczyciele;
5) zakończenie pobytu ucznia w szkole zależy od planu jego zajęć obowiązkowych i dodatkowych
(dziecko opuszcza budynek/teren szkoły najszybciej jak to jest możliwe pod opieką rodziców lub
samodzielnie) oraz deklaracji rodziców dotyczącej pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.
2. Etapy procesu lekcyjnego:
1) wejście do sali lekcyjnej:
a) po dzwonku oznajmiającym rozpoczęcie lekcji uczniowie ustawiają się parami i wchodzą do sali
po jej otwarciu przez nauczyciela,
b) uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie z nauczycielem,
c) uczniowie przygotowują się do lekcji,
d) nauczyciel sprawdza obecność,
e) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się
nauczycielowi, a następnie siada w ławce.
2) zachowanie w czasie lekcji:
a) uczeń zachowuje się kulturalnie;
b) uczeń na stojąco odpowiada z ławki lub przy tablicy, mapie itp.,
c) uczeń nie spożywa pokarmu bądź napojów, nie żuje gumy itp.,
d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła - wszyscy wstają, a ponownie siadają na polecenie
nauczyciela,
e) bez zgody nauczyciela uczeń nie opuszcza samowolnie wyznaczonego mu miejsca;
3) zakończenie lekcji:
a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, a nie na sygnał dzwonka,
b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie,
a kontrolują dyżurni,
c) uczniowie pozostają w sali lekcyjnej tylko za zgodą nauczyciela, który sprawuje opiekę lub
wychodzą na korytarz.
3. Szczególne zasady zachowania się określone odrębnymi regulaminami obowiązują w niektórych
salach:
1) informatycznej,
2) przyrodniczo-chemicznej,
3) gimnastycznej,
4) gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
5) do zajęć integracji sensorycznej.
4. Atmosfera i porządek na lekcji mają wpływ na wyniki naukowe uczniów. W związku z tym uczniów
obowiązuje:
1) punktualne i systematyczne przybywanie na lekcje;
2) zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w szczególności respekto-wanie
wszelkich jego poleceń;
3) szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów;
4) aktywny udział w lekcji;
5) przestrzeganie ustalonych zasad porządkowych, a w szczególności utrzymanie porządku wokół
swojej ławki i w klasie oraz poszanowanie własności innych osób;
str. 6

6) zakaz „ściągania” i odpisywania od innych uczniów;
7) przygotowanie na blacie ławki jedynie przyborów do pisania, zeszytu i książki z danego
przedmiotu, innych niezbędnych pomocy naukowych;
8) zakaz przetrzymywania na ławce:
a) pożywienia,
b) zabawek rozpraszających uwagę,
c) części garderoby,
d) sprzętu sportowego;
9) pozostawienie sali lekcyjnej w czystości.
5. Podczas lekcji uczniowie mają prawo do:
1) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;
3) dodatkowych wyjaśnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
4) respektowania postanowień zawartych w dostosowaniu wymagań dotyczących konkretnego
ucznia;
5) udzielania mu na bieżąco pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas zajęć,
6) sprawiedliwego traktowania i oceniania.
6. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju gimnastycznego
(biała koszulka z krótkim rękawem bez nadruków czy napisów, granatowe lub czarne krótkie spodenki
gimnastyczne ewentualnie dres oraz dostosowane obuwie sportowe).
7. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić z sali ani opuszczać terenu
szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trawa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć
ucznia.
8. W sali lekcyjnej uczniowie
1) mają prawo do:
a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego
z wychowawcą,
b) kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę;
2) mają obowiązek:
a) dbania o powierzony w klasie sprzęt i pomoce naukowe,
b) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
§ 7.
1. Uczniowie mają prawo do spokojnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie przerwy śródlekcyjnej
i w związku z tym:
1) bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracow-ników
szkoły;
2) przebywają we własnej sali lub na korytarzu przed swoją salą pod opieką nauczyciela (uczniowie
klas I-III);
3) przebywają w czasie przerwy w wyznaczonej sali lub na tym piętrze, na którym odbywać się będzie
kolejna ich lekcja (uczniowie klas IV-VIII);
4) dbają o bezpieczeństwo swoje i innych (nie biegają po korytarzach i schodach, nie skaczą ze
schodów i nie popychają innych);
5) układają plecaki w szeregu wzdłuż ściany korytarza lub na specjalnie przygotowanych do tego
regałach;
6) zachowują się uprzejmie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób
dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu mówiąc „dzień dobry”, „do widzenia”;
7) korzystają z toalety w należyty, kulturalny sposób i nie przebywają w niej dłużej niż to konieczne;
8) po schodach poruszają się spokojnie, prawą stroną;
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9) mogą iść do biblioteki szkolnej zgodnie z Regulaminem biblioteki jedynie z tekturową teczką
ochronną na książki;
10) mogą iść do szatni po konieczne im na zajęcia przybory bądź strój sportowy;
11) mogą iść do stołówki na posiłek lub po wodę, gdzie przestrzegają ogólnie panujących norm dobrego
wychowania, a w szczególności:
a) zachowują się tak, aby nie przeszkadzać innym (zachowują ciszę, zjadają przyniesione śniadanie
lub inny posiłek, w spokoju czekają na swoją kolej podczas obiadu),
b) sprzątają po sobie (to znaczy: wyrzucają opakowania i śmieci do koszy, odnoszą naczynia,
zasuwają krzesła),
c) nie marnują jedzenia;
12) mogą iść do świetlicy, jeśli zakończyli swoje lekcje lub oczekują na inne zajęcia szkolne bądź
pozalekcyjne;
13) wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty czy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi lub innej osobie dorosłej;
14) o zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnikach oraz wszelkich urazach i złym
samopoczuciu uczeń niezwłocznie zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub innego
pracownika szkoły.
2. W czasie przerw uczniom nie wolno:
1) opuszczać terenu szkoły;
2) przebywać przed budynkiem szkolnym lub na boisku bez opieki nauczyciela;
3) samowolnie, bez powodu przemieszczać się między różnymi poziomami szkoły;
4) zachowywać się niekulturalnie, a zwłaszcza używać wulgaryzmów;
5) biegać lub ślizgać się po szkolnych korytarzach oraz schodach;
6) wychodzić przez okna;
7) zachowywać się agresywnie (zaczepiać, popychać czy bić innych uczniów);
8) siadać na parapetach bądź schodach;
9) hałasować (krzykiem, piskiem, gwizdem itp.);
10) grać w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy;
11) kopać, wywijać czy rzucać przedmiotami,
12) przebywać w toaletach bez potrzeby;
13) spędzać czasu na schodach, w szatniach naprzeciw sali gimnastycznej czy innych „zakamarkach”
szkoły.
3. Po lekcjach uczniowie powinni zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom i nauczy-cielom
tych klas, w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia pozalekcyjne.
4. Po lekcjach uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicy lub zajęć pozalekcyjnych powinni jak
najszybciej opuścić budynek szkoły i powrócić do swych domów.
5. Po lekcjach uczniowie nie używają rowerów, rolek czy innego sprzętu sportowego na terenie szkoły
czy boiska.
§ 8.
Niezależnie od niniejszego regulaminu uczniowie są zobowiązani do przestrzegania innych regulaminów
szkolnych, w szczególności regulaminu biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, boiska itp.
§ 9.
Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się
wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły np. podczas
dyskoteki, imprezy klasowej, zajęć rekreacyjno-sportowych i innych zajęć organizowanych nieodpłatnie
przez nauczycieli szkoły lub organizowanych odpłatnie przez osoby, które uzyskały na to zgodę dyrektora
szkoły.
§ 10.
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Zasady obowiązujące podczas wyjść poza teren szkoły oraz wyjazdów organizowanych w ramach zajęć
szkolnych są szczegółowo ustalone na każdy wyjazd zgodnie z obowiązującym Regulaminem wycieczek.
§ 11.
1. Uczeń może być nagradzany bądź karany zgodnie z zapisami Statutu szkoły.
2. O zastosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się
z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, pedagogiem oraz dyrekcją.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od nagrody lub kary zgodnie z postanowieniami Statutu
szkoły.
§ 12.
1. Każda zmiana Regulaminu wymaga opinii Rady Rodziców, Rady Szkolnej Uczniów oraz uchwały
Rady Pedagogicznej zatwierdzonej przez dyrektora szkoły.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022r.
3. Tekst Regulaminu dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece oraz
zamieszczany na stronie internetowej szkoły www.spwj.edu.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
mgr Andrzej Pobożny
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REGULAMIN „KONKURSU WYCHOWAWCZEGO”
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WILKOWICACH

Konkurs Wychowawczy jest częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
Celem konkursu wychowawczego jest motywowanie uczniów do aktywności społecznej,
przestrzegania zasad kultury i norm społecznych oraz ograniczanie zachowań niezgodnych z ogólnie
przyjętymi zasadami.
Konkurs jest organizowany dla uczniów klas 4-8.

1. Wychowawca klasy zakłada „Zeszyt Uwag”, do którego wpisywane są bieżące uwagi dla uczniów
danej klasy.
2. Za określone zachowanie przyznawana jest przez nauczyciela odpowiednia ilość punktów
(dodatnich lub ujemnych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Nauczyciel ma prawo również sam przyznać ilość punktów indywidualnie za zachowanie ucznia,
również za takie, które nie zostało ujęte w załączniku nr 1.
4. Uczniowie biorący udział w zbiórce surowców wtórnych mają wpisaną odpowiednią ilość punktów
przez nauczyciela odpowiedzialnego za akcję do ostatniego podsumowania punktów, w maju, nie
więcej jednak niż +20 pkt, lub do ilości pkt. dodatnich, które już uczeń zdobył w całym konkursie
(jeśli ma mniej niż +20p.)
5. Podsumowywania punktów dokonuje się 2 razy w I półroczu i 2 razy w II półroczu, ostatni raz na
koniec maja.
6. Uczniom, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie otrzymali punktów ujemnych, dopisuje się
+3 p. premii.
7. Uczniowie z największą ilością punktów ujemnych ponoszą konsekwencje w postaci pozbawienia
udziału w imprezach szkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 1
8. Po każdym podsumowaniu sporządza się listę 30 najaktywniejszych uczniów, proporcjonalnie do
ilości klas na danym poziomie.
9. W czerwcu dla 30 najaktywniejszych uczniów jest organizowana wycieczka, finansowana
z funduszy Rady Rodziców.
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KARTA OBIEGOWA UCZNIA/UCZENNICY, KTÓRY/KTÓRA ZMIENIA LUB KOŃCZY SZKOŁĘ
…………………………………………………………………

…………………

Imię i Nazwisko Ucznia/Uczennicy

klasa

……………………………………………………….………..
Imię i Nazwisko wychowawcy

Niniejszym potwierdza się, że Uczeń/Uczennica nie ma zaległości i zobowiązań:
Rodzaj zobowiązania
Biblioteka szkolna
Rozliczenie obiadów

Osoba odpowiedzialna

Data

Podpis osoby
odpowiedzialnej

nauczycielka biblioteki
kierownik świetlicy

Kluczyk od szafki
ubraniowej

wychowawca

Karta zdrowia ucznia

pielęgniarka

Inne…

wychowawca
……………………………………………………….………..
Data i podpis osoby przyjmującej kartę obiegową
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