REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI
dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz ich praw i obowiązków.
Uczeń ma obowiązek:
1. Punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne nie wcześniej niż na 15 minut przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Nieusprawiedliwione spóźnienie po 5 minutach lekcji nauczyciel odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym.
2. Noszenia zamiennego obuwia w wyznaczonym zarządzeniem dyrektora okresie
szkolnym.
3. Noszenia schludnego, estetycznego stroju, dostosowanego do rodzaju zajęć o
długości spodenek i spódniczek osłaniającej pośladki i pępek oraz bluzeczki
okrywające nagie ramiona.
4. Dbać o higienę osobistą, zwłaszcza w zakresie czystości ciała, rąk, włosów oraz
używania dezodorantów i antyperspirantów.
5. Noszenia galowego stroju z okazji akademii lub innych uroczystości szkolnych
w postaci ciemnych spodni, spódnicy, białych koszul, bluzek lub stonowanych
kolorystycznie sweterków.
6. Nosić odpowiednią do pracy w szkole fryzurę równo przyciętą na całej długości w
przypadku chłopców oraz związaną w przypadku dziewczynek.
7. Opuścić teren szkolny po skończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
8. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych .
9. Dbać o kulturę słowa i zachowania oraz właściwie reagować na dostrzeżone przejawy
zła.
10. Włączać się aktywnie w imprezy szkolne, zwłaszcza ujęte w programie
wychowawczym szkoły.
11. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, posiadać potrzebne
podręczniki i przybory szkolne oraz strój i obuwie sportowe na zajęcia wychowania
fizycznego.
12. Przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni, sal lekcyjnych, sportowych
i boiska sportowego.
13. Dbać o ład i porządek na terenie szkoły.
14. Zgłosić nauczycielowi każdy zaobserwowany wypadek na terenie lub w drodze
do szkoły.
15. Udzielić pomocy poszkodowanemu koledze w ramach własnych umiejętności.
16. Przedstawić wychowawcy pisemną zgodę rodzica w przypadku zwolnienia z zajęć
szkolnych.
17. Codziennego noszenia dzienniczka ucznia.
18. Korzystania z toalety tylko w czasie przerw, w wyjątkowych wypadkach podczas
lekcji, za zgodą nauczyciela.
19. Dostosować się do wymogów szkolnej instrukcji ewakuacyjnej.
20. Poruszać się wyłącznie po chodnikach i przejściach dla pieszych.
21. Poruszania się rowerem w drodze do szkoły wyłącznie zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, obowiązkowo trzymając oburącz kierownicę.
22. Zapoznać się z podstawowymi aktami szkolnymi, statutem szkoły, programem
wychowawczym, szkolnym systemem oceniania, regulaminem ewakuacji z budynku
szkolnego itp. / dokumenty dostępne w bibliotece szkolnej /.
23. Przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i wszystkich
pracowników szkoły.

24. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz
ustaleniom samorządu uczniowskiego.

II. Uczniowi nie wolno:
1. Przebywać w czasie zajęć w okryciach wierzchnich / kurtkach, płaszczach itp. /.
2. Nosić w szkole obuwia z okuciami metalowymi, biżuterii, farbowania i wzorzystego
przycinania włosów, malowania oczu, twarzy, z wyjątkiem sytuacji używania
podkładu i pudru kosmetycznego zalecanego przez lekarza dermatologa.
3. Przebywać w czasie trwania lekcji na korytarzu i terenie szkoły bez opieki
nauczyciela.
4. Wychodzić poza teren szkoły bez opieki nauczyciela w czasie lekcji i na przerwie.
5. Przynosić do szkoły przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia /
scyzoryk, noże, lasery, pistolety kulkowe, pojemniki gazowe, petardy itp./.
6. Przynosić do szkoły dużych kwot pieniężnych oraz drogocennych przedmiotów.
7. Przynosić i korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły, z uwagi na dostęp
do telefonu szkolnego.
8. Używać nikotyny, alkoholu lub innych używek zagrażających zdrowiu i życiu.
9. Zakładać zegarków, kolczyków, medalików i innych niebezpiecznych elementów
ozdobnych na zajęcia wychowania fizycznego.
10. Zapraszać na teren szkoły osób nie związanych bezpośrednio ze szkołą bez
wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem.
11. Przebywać w izbach lekcyjnych przeznaczonych innym oddziałom, zwłaszcza w
izbach lekcyjnych klas I – III.

III. Rodzice.
1. Zobowiązani są powiadomić wychowawcę lub pozostawić informację w sekretariacie
szkoły o przyczynie nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 3 dni. Informacja
powinna być przekazana najpóźniej w drugim dniu nieobecności.
2. Zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności dziecka bezpośrednio po przyjściu
do szkoły lub najpóźniej do 3 dni.
3. Zobowiązani są do określenia ważnej przyczyny nieobecności dziecka na
organizowanych szkolnych imprezach, uroczystościach, wycieczkach / nie zwalnia to
ucznia od nieobecności na zajęciach lekcyjnych .
4. Zobowiązani są do pokrywania kosztów umyślnych dewastacji poczynionych przez
ich dzieci.
IV. Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
2. Opieki wychowawczej, bezpiecznych warunków w szkole, ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania godności.
3. Zachowania tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych
w zaufaniu nauczycielom.
4. Korzystania z pomocy stypendialnej socjalnej lub doraźnej, zgodnie z przepisami
i możliwościami finansowymi szkoły.

5. Korzystania ze szkolnego telefonu stacjonarnego w sekretariacie w celu pilnego
kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem.
6. Podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
7. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu
i przekonań religijnych w sposób asertywny.
8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w miarę możliwości finansowych
i bazowych szkoły.
9. Uzasadnionej, obiektywnej i jawnej oceny.
10. Znajomości szkolnego systemu oceniania, /objaśnień w tym zakresie dokonuje
wychowawca klasy/.
11. Znajomości wymagań edukacyjnych realizowanych programów nauczania
poszczególnych przedmiotów, sposobów sprawdzania osiągnięć i ich oceniania.
12. Udzielenia efektywnej pomocy w przypadku trudności w nauce.
13. Korzystania z porady pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej.
14. Przedstawiania swoich problemów i uzyskania pomocy ze strony wychowawcy
i innych pracowników szkoły.
15. Znajomości statutu szkoły, programu wychowawczego realizowanego w szkole.
16. Korzystania ze sprzętu sportowego, audiowizualnego, komputerowego i księgozbioru
pod nadzorem nauczyciela.
17. Działalności samorządowej, w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego
i dyrektorem szkoły, redagowania gazetki szkolnej.
18. Uczestniczenia w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych, zgodnie
możliwościami i na zasadach regulaminowych.
19. Nagród i kar zgodnie z przyjętym statutem szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2014r.

