Regulamin Szkoły Podstawowej w Kamieniu
§1.
Głównym celem niniejszego Regulaminu jest:
a. zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
b. zapewnienie porządku na terenie szkoły,
c. wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i
psychicznej,
d. rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych,
e. kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
f. upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w
domu i w każdej sytuacji.
§2.
Organizacja dnia szkolnego:
1. Szkoła czynna jest od godziny 700. Nauczyciele rozpoczynają dyżur
opiekuńczy zgodnie z planem dyżurów na korytarzu dolnym
i górnym.
2. Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusami szkolnymi pod opieką
osób zatrudnionych przez przewoźnika i wysiadają na przystanku
przy szkole. Uczniowie z Piotrawina odbierani są przez nauczyciela
w zatoczce przy szkole i doprowadzani przez niego do szkoły.
3. Po wejściu do szkoły, uczniowie przebierają się w szatni. Następnie
układają plecaki w należytym porządku przed salą, w której mają
odbywać się zajęcia. Do rozpoczęcia zajęć są pod opieką nauczycieli
dyżurujących.
4. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
5. W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie, nie
biegać, nie krzyczeć, nie stwarzać sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu.
6. Uczniowie mogą korzystać ze stołu do tenisa przed zajęciami i na
przerwach, aż do odjazdu. W innych przypadkach za zgodą
nauczyciela sprawującego opiekę nad grającymi.
7. Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły,
a w czasie lekcji- klasy bez zgody wychowawcy lub innego
nauczyciela. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może
nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą
rodzica lub opiekuna.
8. W czasie 2 przerwy uczniowie klas IV-VI korzystają z drugiego
śniadania w jadalni. W czasie 3 przerwy wydawane są obiady dla
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chętnych. Uczniowie klasy 0-III korzystają z drugiego śniadania w
trakcie zajęć zintegrowanych pod opieką wychowawców.
9. W okresie wiosenno- letnim przerwy uczniowie spędzają przed
budynkiem szkoły, placu zabaw. Podczas niepogody i w innych
porach roku uczniowie pozostają w budynku szkolnym - na
korytarzach, w bibliotece. Decyzję o sposobie spędzania przerwy
podejmuje nauczyciel dyżurujący.
10.
Po ostatniej lekcji uczniowie dojeżdżający przechodzą do
świetlicy, pozostali idą do domu. Zajęcia świetlicowe rozpoczynają
się sprawdzeniem listy obecności.
11.
Przed odjazdem nauczyciel świetlicy pomaga ubierać się
dzieciom z klasy 0, pozostali uczniowie schodzą do szatni na
polecenie drugiego nauczyciela i opuszczają budynek szkolny pod
opieką nauczyciela świetlicy. Po sprawdzeniu obecności przechodzą
do autobusu.
12.
Dyskoteki szkolne odbywają się w sposób zorganizowany,
ustala się dyżury nauczycieli. W czasie zabawy uczniowie
przebywają tylko w wyznaczonych miejscach, nie ma wychodzenia
poza budynek szkolny. Po zakończonej zabawie uczestnicy winni
zostawić pomieszczenia w należytym porządku.
§3.
Obowiązki ucznia:
1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej, w
której mają być zajęcia i w ciszy czekają na nauczyciela.
2. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając
zasad kulturalnego zachowania.
3. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają sale w ładzie i czystości.
Dyżurni pomagają nauczycielowi uporządkować pomoce
dydaktyczne, jeśli jest taka potrzeba.
4. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów
wartościowych gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich
uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.
5. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji
telefonów komórkowych, aparatówMP3 oraz bezwzględny zakaz
nagrywania i filmowania.
6. W przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji tych urządzeń,
nauczyciel ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców
(prawnych opiekunów) oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.
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7. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek ,
petard lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
ludzi i otoczenia oraz większych sum pieniędzy.
8. Uczniowie mogą korzystać z toalety w czasie przerw, w czasie zajęć
lekcyjnych według potrzeb.
9. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza nauczycielowi ten
fakt, a nauczyciel powiadamia rodzica. Ten zobowiązany jest zgłosić
się osobiście po dziecko. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub
opiekun prawny powinien dostarczyć pisemne oświadczenie o
wydaniu dziecka osobie postronnej(dotyczy to również innych
sytuacji, kiedy uczeń opuszcza szkołę wcześniej niż to przewiduje
rozkład dnia dziecka. W przypadku kiedy nie ma kontaktu z
rodzicem powiadamia się Pogotowie ratunkowe.
10.
Na co dzień uczniowie maja obowiązek przychodzić do szkoły
w stroju stosownym, czystym i schludnym.
11.
Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą strojach białogranatowych lub biało-czarnych.
12.
Uczniowi nie wolno:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

stosować przemocy fizycznej,
działać na szkodę innych osób,
spóźniać się na lekcje
przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji,
używać wulgarnego słownictwa,
niszczyć mienia szkolnego
zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych
palić papierosów, pić alkoholu, zażywać narkotyków i innych
środków odurzających i rozprowadzać ich wśród uczniów,
§4.

Obowiązki nauczycieli:
1. Nauczyciele dbając o bezpieczeństwo, nie powinni pozostawiać
uczniów bez opieki ani wypraszać ucznia z klasy. W sytuacjach
wyjątkowych powierzają ucznia opiece innemu nauczycielowi, pani
w bibliotece lub innym pracownikom szkoły.
2. Nauczyciele punktualnie rozpoczynają zajęcia ,jak również dyżury
na korytarzach czy w innych sytuacjach.
3. Obecność na zajęciach potwierdzają zapisaniem tematu,
sprawdzeniem listy obecności i własnoręcznym podpisem.
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4. Dbają o terminowe wpisy w dziennikach i w innej dokumentacji
szkolnej. Terminowo sporządzają i oddają wymagane dokumenty
szkolne.
5. Dokumentacja szkoły znajduje się na jej terenie. Nauczyciele nie
wynoszą dzienników lekcyjnych, sprawdzianów i innych
dokumentów poza teren szkoły. W uzasadnionych przypadkach tylko
za zgoda dyrektora.
6. Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w radach pedagogicznych
i szkoleniach organizowanych przez szkołę. Informacje o terminie
i tematyce spotkań potwierdzają podpisem pod zarządzeniem
§5.
pracownika

Podstawowe obowiązki
Szkoły wynikające z
art.100 i 211 K.p.
1. Obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie
pracy i stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,
jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać:
a. obowiązującego w szkole czasu pracy,
b. regulaminu pracy i ustalonego porządku,
c. przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych,
d. tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
e. zasad współżycia społecznego,
f. oraz dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w
tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na szkodę.
3. Ponadto podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
a. przestrzeganie
przepisów
i
zasad
bhp
oraz
ochrony
przeciwpożarowej, w tym branie udziału w szkoleniach i poddawanie
się egzaminom sprawdzającym zgodnie z art. 211 K.p.
b. dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład w
miejscu pracy,
c. stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
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d. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym
badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
e. niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w
zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia
ludzkiego
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej w Kamieniu w dniu 20.11.2019 r.
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Regulamin Szkoły Podstawowej w Kamieniu został zatwierdzony na
Radzie Pedagogicznej w dniu 20.11.2019 r.
Oświadczam, że
zapoznałam/em się z Regulaminem Szkoły Podstawowej w Kamieniu
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