REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 10 W PIASKU
Każdy uczeń jest współgospodarzem szkoły. Jego zachowanie jest wizytówką społeczności
szkolnej, powinno więc być oparte o zasady bezpieczeństwa, kultury, wzajemnego
poszanowania oraz dyscyplinę, odpowiedzialność i punktualność.

I.

Zasady ogólne:

Uczniowie dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek, sprzętu sportowego,
sprawdzianów, usprawiedliwień, przyniesienie prac dodatkowych, wykonanie gazetek).
2. Obiektywnie oceniają konfliktowe sytuacje, starają się rozstrzygać spory w sposób kulturalny.
3. Są punktualni, szanują czas i pracę własną i innych.
4. Są prawdomówni i odpowiedzialni, ponoszą odpowiedzialność za siebie i swoje czyny.
5. Służą pomocą, gdy ktoś jej potrzebuje (np. w czasie choroby lub trudnych sytuacjach
losowych, w nauce).
6. Dbają o porządek i czystość w szkole i otoczeniu.
7. Okazują szacunek osobom starszym.
8. Uczniowie kulturalnie zwracają się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych
osób. Są mili i uprzejmi.
9. Uczniowie starają się być koleżeńscy.
10. O niebezpiecznych zdarzeniach natychmiast informują nauczyciela lub inne dorosłe osoby.
11. Wykorzystują Technologie Informacyjno-Komunikacyjne zgodnie z kodeksem TIK 2.0
obowiązującym w szkole.
1.

II. Schludny wygląd/ubiór ucznia
1. Uczniowie do szkoły ubierają się schludnie, czysto oraz adekwatnie do zajęć, w jakich
uczestniczą.
2. Uczniowie na uroczystości szkolne i egzaminy zakładają strój galowy określony w
ceremoniale Szkolnym.
3. Obowiązuje zakaz noszenia:
-odzieży, ozdób, fryzur zdradzających przynależność do negatywnych subkultur,
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
- kolczyków noszonych w nosie, brwiach, języku, pępku, itp.,
-makijażu, pomalowanych paznokci,
- koszulek z kontrowersyjnymi nadrukami,
- nakryć głowy w budynku szkolnym
4. Podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy (biała koszulka i ciemne
spodenki lub dres oraz sportowe obuwie z jasną podeszwą).
5. W czasie zajęć wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych:
- uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane,
- należy używać jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej, jeśli
tego wymagają wykonywane czynności,
-należy zdjąć ozdoby takie jak: biżuteria, zegarek, itp.

III. Zasady zachowania w szkole

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie prędzej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć, wchodzą
do szatni, zostawiają wierzchnie ubranie i zmieniają obuwie.
2. Uczniowie po przyjściu do szkoły wyciszają telefony/tablety i chowają je do torby/plecaka.
Wyżej wymieniony sprzęt może być wykorzystywany przez ucznia wyłącznie za zgodą
nauczyciela.
3. Dzieci korzystające ze świetlicy, udają się do świetlicy szkolnej. Uczniowie przebywający w
świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie świetlicy
szkolnej.
4. Samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć – od rozpoczęcia do ich zakończenia- jest
zabronione.
5. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, a których posiadanie w
szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, telefony
komórkowe, sprzęt elektroniczny.
6. W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania
się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą lub ewakuacyjną.
7. 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).
8. Po przerwie uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której mają odbywać się zajęcia i
czekają na nauczyciela.
9. W razie nieprzybycia nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza ten fakt dyrekcji, która
organizuje natychmiast zastępstwo lub zapewnia zastępczą opiekę nad uczniami stosownie do
możliwości.
10. Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy unikając przepychania i głośnego zachowania.
11. W czasie lekcji uczeń opuszcza klasę tylko za zgodą nauczyciela.
12. Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa nauczyciel.

IV. Zasady zachowania podczas przerw
1. W czasie przerwy uczeń ma prawo:
- bezpiecznie spędzić czas, odpocząć,
- porozmawiać z kolegami,
- zjeść posiłek (drugie śniadanie lub obiad w stołówce szkolnej),
- skorzystać z toalety, pójść do biblioteki, wziąć udział w zaplanowanych na przerwę
zajęciach (taniec, gry, zabawy , itp.).
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazów i nakazów dotyczących zachowania na
przerwach. Są to:
- bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły
- zakaz przebywania w szatniach i korytarzu w-f
- zakaz biegania po korytarzach i schodach
- zakaz skakania ze schodów, zjeżdżania po poręczy, itp.
3. Uczeń ma obowiązek dbania o czystość, ład i porządek na terenie szkoły.
4. O wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (np. pęknięta szyba, rozlana ciecz,
uszkodzone drzwi, okna, niebezpieczne zachowanie kolegów) należy niezwłocznie
informować nauczycieli dyżurujących lub wychowawców.
5. Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia w-f do szatni udają się po dzwonku na lekcje.
6. Na podwórko wychodzimy wyjściem głównym dopiero po wyjściu nauczyciela dyżurującego.
7. Nie wolno oddalać się poza teren szkoły ani przebywać na placu zabaw.
8. W czasie remontów i prac budowlanych wokół szkoły należy bezwzględnie respektować
zakaz przebywania w pobliży prac budowlanych i stosować się do poleceń nauczycieli.

9. Uczniowie klas I-III spędzają przerwę z wychowawcą lub innym nauczycielem prowadzącym
zajęcia, w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu i czasie.
10. Uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwę poza salą lekcyjną, na korytarzu szkolnym,
podwórku szkolnym lub boisku szkolnym, pod opieką nauczycieli dyżurujących.

V. Zasady zachowania się w czasie uroczystości, imprez szkolnych
1. W czasie uroczystości szkolnych i egzaminów zakładają strój galowy (biała bluzka/koszula, czarna lub
granatowa spódnica/spodnie).

2. Zasady zachowania się w czasie uroczystości i imprez szkolnych określone są szczegółowo
określone w Ceremoniale Szkolnym.
VI REGULAMIN TIK 2.0
1. Wykorzystujemy TIK na wszystkich przedmiotach.
2. Podajemy źródła, z których korzystamy odrabiając np. zadania domowe.
3. Udostępniamy filmy i zdjęcia za zgodą osób tam występujących.
4. Uczymy się wszyscy obsługiwać urządzenia wykorzystujące.
5. Nie spotykamy się z nieznajomymi z Internetu.
6. Nie dzwonimy na numery alarmowe bez potrzeby.
7. Nie kopiujemy plików bez pozwolenia danego autora.
8. Nie podpisujemy cudzych prac swoim imieniem i nazwiskiem.
9. Jesteśmy ostrożni przy poznawaniu osób przez Internet.
10. Nie podajemy swoich danych osobowych.
11. Pomagamy dziadkom w obsłudze programów i w korzystaniu z portali internetowych.
12. Nie korzystamy w szkole z komórek bez zezwolenia nauczyciela.
13. Swoje hasło zapamiętujemy tylko na swoim komputerze.
W/w regulamin obowiązuje każdego ucznia naszej szkoły. W razie nieprzestrzegania jego
zasad będą wyciągnięte konsekwencje zgodne z regulaminem oceny zachowania.
Każdy uczeń stara się pracować nad własnym charakterem i postępować zgodnie z
przyjętymi normami społecznymi. Przestrzeganie i stosowanie się do norm może być
nagradzane, a nie przestrzeganie karane. Nagrody i kary, określone w Statucie Szkoły,
wymierza wychowawca klasy, nauczyciele, dyrektor szkoły.
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