REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 21 W KALISZU
Każdy uczeń powinien postępować i zachowywać się na terenie szkoły zgodnie z
ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i dobrem społeczności szkolnej.
Rozdział I
1. Na terenie szkoły uczniowie mogą przebywać tylko w czasie zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2. W tym czasie pozostają pod opieką nauczycieli, wychowawców.
3. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych oraz zwierząt.
4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz
aktywne w nich uczestniczenie.
5. Każdego dnia wychowawca klasy sprawdza zastępstwa na dzień bieżący i
następny oraz informuje klasę o ewentualnych zmianach w planie lekcyjnym.
6. Wejście główne do szkoły jest zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz w godz.
od 8:00 do 11:30. W tym czasie wstęp na teren placówki jest możliwy jedynie po
otwarciu drzwi przez personel po wezwaniu dzwonkiem.
7. Każdy pracownik szkoły ma prawo skontrolowania zasadności pobytu danej osoby
na trenie placówki.
8. Podczas przerwy obiadowej „do stołówki” uczniowie wchodzą tylko wtedy, gdy
korzystają z obiadów.
Rozdział II
1. Od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia zajęć uczniowie przebywają na
terenie szkoły.
2. Opieka dla uczniów zapewniona jest w godzinach rannych od 6:50 do 7:50 oraz w
świetlicy w godz. od 11:30 do 15:30.
3. Zabronione jest samowolne opuszczanie przez uczniów budynku szkoły w czasie
trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych.
4. Zwolnienie ucznia z lekcji jest możliwe na pisemną prośbę rodzica. Decyzję w tej
sprawie podejmuje wychowawca klasy, w przypadku nieobecności wychowawcy,

inny nauczyciel, pedagog lub dyrektor szkoły. Wychowawca lub inny nauczyciel
wypisuje uczniowi kartę zwolnienia, po okazaniu karty zwolnienia woźnej, uczeń
może opuścić szkołę (kl. IV-VI). W klasach I-III rodzic/opiekun osobiście odbiera
dziecko ze szkoły, pisemnie poświadczając ten fakt w sekretariacie szkoły kartą
zwolnienia wypisaną przez wychowawcę, w przypadku jego nieobecności przez
pedagoga lub dyrektora szkoły.
5. W czasie lekcji uczniowie przebywają tylko w salach lekcyjnych.
6. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie bezzwłocznie
opuszczają teren szkoły lub przebywają w świetlicy szkolnej.
7. Po wejściu do szkoły uczniowie kierują się do szatni (która jest czynna od 7:30), by
zostawić w niej wierzchnie okrycie i obuwie. Nie należy pozostawiać w szatniach i
klasach

pieniędzy

i

przedmiotów

wartościowych.

Szkoła

nie

ponosi

odpowiedzialności za ich zagubienie, uszkodzenie lub kradzież.
8. Uczniowie oczekują na zajęcia w holu głównym szkoły.
9. Na lekcje o godz. 8:00 uczniowie przechodzą z holu na teren szkoły od godz.7:50
(po pierwszym dzwonku). Na pozostałe lekcje wchodzą w czasie przerw.
10. Uczniowie po dzwonku na lekcję mają obowiązek ustawić się parami przy
wyznaczonej (zgodnie z planem) sali lekcyjnej i w ciszy czekać na przybycie
nauczyciela. W razie nieobecności nauczyciela członek samorządu klasowego
powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Dyżurni
klasowi wchodzą ostatni i porządkują odcinek korytarza przed salą lekcyjną.
11. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują ławki według kolejności ustalonej z
nauczycielem oraz według wzrostu. Miejsc nie należy zmieniać bez uzgodnienia z
nauczycielem.
12. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa zobowiązana jest
pozostawić po sobie salę lekcyjną w nienagannym porządku. Odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
13. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, obowiązani są w tym czasie
przebywać w świetlicy szkolnej lub bibliotece, jeśli lekcja religii nie jest pierwszą
lub ostatnią w danym dniu (wtedy obowiązuje pisemne zwolnienie od rodziców).
14. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w
miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeśli wychowanie fizyczne

jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzice mogą złożyć pisemne oświadczenie, że
wyrażają zgodę na pobyt w czasie tych zajęć w domu.
15. Dyżurnych klasowych ustala wychowawca klasy na okres tygodnia. Do ich
obowiązków
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pomoc

nauczycielowi

w
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dydaktycznych, przygotowanie tablicy, sprawdzenie porządku przed salą oraz w
sali po opuszczeniu jej przez klasę.
16. Podczas zajęć uczniowie nie powinni przeszkadzać nauczycielowi w ich
prowadzeniu poprzez nieodpowiednie (dekoncentrujące innych) zachowanie. W
trakcie trwania lekcji obowiązuje zakaz jedzenia, picia oraz żucia gumy.
17. Z sal lekcyjnych po lekcji uczniowie wychodzą spokojnie, bez gwałtownego
wybiegania na korytarz.
Rozdział IV
1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
(nie dotyczy uczniów dojeżdżających i uczęszczających do świetlicy).
2. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń
nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły.
3. Uczniom zabrania się biegania po szkolnych korytarzach i schodach oraz
utrudniania innym poruszania się po budynku (np. poprzez siadanie na
parapetach, schodach lub stanie w drzwiach albo w holu). Zabronione są gry i
zabawy zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (skakanie, ślizganie się po
poręczach itp.).
4. Uczniowie powinni przebywać w czasie przerwy na piętrze, na którym znajduje
się sala, w której będą mieli lekcję po dzwonku.
5. Uczniowie, którzy po dzwonku na lekcję będą mieli zajęcia wychowania
fizycznego lub zajęcia komputerowe (klasy IV-VI), w czasie przerwy przebywają
na parterze.
Rozdział V
1. W czasie przebywania na terenie szkoły uczniowie dbają o ład i porządek.
Zauważone zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego powinni natychmiast
zgłosić nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę szkoły: nie zaśmiecać pomieszczeń
szkolnych, w sposób kulturalny i higieniczny korzystać z urządzeń sanitarnych.
3. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące niewłaściwego zachowania innych uczniów lub
zaistniałego zagrożenia, wypadku, niebezpiecznej dla życia i zdrowia sytuacji,
nagłego pogorszenia się stanu zdrowia swojego albo innych, uczniowie powinni
bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi (w czasie trwania przerwy nauczycielowi
pełniącemu dyżur na korytarzu) i mają obowiązek stosować się do jego poleceń.
4. Odpowiedzialność za straty materialne wyrządzone przez ucznia na terenie szkoły
ponoszą jego rodzice/opiekunowie.
Rozdział VI
1. Uczniowie powinni odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i
całej społeczności szkolnej. Zabrania się stosowania agresji słownej i fizycznej.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje poszanowanie i przestrzeganie ogólnie przyjętych
norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z kolegami, koleżankami,
nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.
3. Uczniowie powinni stosować zwroty grzecznościowe w kontaktach z innymi.
4. Uczniowie nie powinni trzymać rąk w kieszeniach lub żuć gumy podczas
rozmowy z dyrektorem, nauczycielami albo innymi pracownikami szkoły.
Rozdział VII
1. Zgodnie ze Statutem Szkoły podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych
obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych (np. discman, MP3 itd.); aparaty powinny być wyłączone i
schowane.
2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne na
własną odpowiedzialność.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież
sprzętu.
4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3
czy aparatu fotograficznego jest zakazane.
5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie sprzętu do „depozytu" –
sprzęt zostaje wyłączony przez ucznia i jest przechowywany w sekretariacie
szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku
lekcyjnym.
6. Po odbiór sprzętu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach
prawnych związanych z naruszeniem prywatności innych uczniów i pracowników
szkoły).
7. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego w sekretariacie szkoły.
8. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi
informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.
9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się, uczeń otrzymuje upomnienie.
10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o
jeden stopień.
Rozdział VIII
1. Uczniom zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania,
rozprowadzania i zażywania środków psychoaktywnych, noszenia i używania
przedmiotów niebezpiecznych i stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia i
zdrowia innych, np. broni (w tym także jej atrap w formie zabawek), noży,
żyletek, zapałek i zapalniczek itp.
2. W przypadku zauważenia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły
ucznia zażywającego lub będącego pod wpływem jakichkolwiek używek lub
posiadającego albo używającego przedmiotów niebezpiecznych i stanowiących
potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uruchomione zostaną odpowiednie
procedury (powiadomienie dyrekcji szkoły, rodziców ucznia (prawnych
opiekunów), pedagoga szkolnego, wychowawcy, Wydziału Policji do Spraw
Nieletnich, Straży Miejskiej).
Rozdział IX
1. Na terenie szkoły uczniów obowiązują zasady ubierania się:

a. Strój czysty i schludny.
b. Ubiór zakrywający brzuch, pośladki, plecy, biust, bez napisów i wzorów
wulgarnych.
c. Zakaz noszenia nakrycia głowy w pomieszczeniach szkolnych.
d. Zakaz farbowania włosów i noszenia fryzur subkulturowych.
e. Zakaz makijażu.
f. Zakaz noszenia biżuterii, która w konsekwencji może powodować urazy.
g. Zakaz noszenia obuwia na wysokim obcasie.
2. Na uroczystości szkolne obowiązuje odświętny strój:
a. dziewczęta – ciemna spódnica, biała koszula lub bluzka z kołnierzem oraz
tarczą szkoły,
b. chłopcy – ciemne spodnie biała koszula z kołnierzem oraz tarczą szkoły.
3. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zdejmowanie nakrycia głowy (czapka,
chusteczka, kaptur).
4. Uczeń ma obowiązek respektować polecenie nauczyciela, który zwrócił mu
uwagę dotyczącą jego „niestosownego wyglądu" i wykonać (bezzwłocznie)
związane z tym polecenie (np. umyć twarz lub ręce, zmyć makijaż, zdjąć
biżuterię, uczesać lub spiąć włosy).
Rozdział X
1. Uczeń na terenie szkoły ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w
regulaminie.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać ukarany poprzez zastosowanie
kary przewidzianej w Statucie Szkoły.

