REGULAMIN SZKOŁY

Zgodnie z § 30 Ustawy nr 561/2004 r. Dziennika Ustaw (Ustawa Szkolna) oraz
rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Wychowania Fizycznego
nr 48/2005 r. Dziennika Ustaw w brzmieniu rozporządzenia nr 454/2006 r. Dziennika
Ustaw, dyrektor szkoły wydaje niniejszy Regulamin Szkoły.
Zasady Regulaminu Szkoły są wiążące dla wszystkich uczniów i pracowników
pedagogicznych placówki. Kwestie, których niniejszy dokument nie reguluje
rozstrzyga, zgodnie z Ustawą Szkolną, dyrektor szkoły.
Regulamin Szkoły wchodzi w życie 2 października 2018 r. i obwiązuje aż do odwołania.

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną 3 września 2018 r.
Uchwalony przez Radę Szkoły 2 października 2018 r.

Monika Plášková
dyrektor
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I. Organizacja dnia szkolnego
1. Nauka rozpoczyna się o godzinie 7.55. Uczniowie powinni być w szkole 10 minut przed
dzwonkiem.
2. Uczniom nie wolno opuszczać szkoły bez zgody wychowawcy klasy. W przypadku, gdy
uczeń potrzebuje opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć szkolnych, musi poprosić o
zgodę wychowawcę klasy, ewentualnie nauczyciela, który ma dyżur.
3. Rozkład lekcji i przerw:

NR LEKCJI

CZAS

0.

7.00 – 7.45

1.

7.55 – 8.40

DŁUGOŚĆ PRZERWY
10 minut
10 minut

2.

8.50 – 9.35

3.

9.50 – 10. 35

PRZERWA ŚNIADANIOWA 15 minut
10 minut
4.

10.45 − 11.30
10 minut

5.

11.40 – 12.25
PRZERWA OBIADOWA 35 minut

6.

13.00 – 13. 45
10 minut

7.

13.55 − 14.40

8.

14.50 – 15.35

10 minut

4. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym (prowadzącym do szatni). Po przyjściu
do szkoły przechodzą do szatni, przebierają się (zmieniają obuwie) i idą do klasy. Obuwie
nie może mieć czarnej podeszwy, obuwie do sali gimnastycznej musi mieć tzw. podeszwę
salową.
5. Wejście do szkoły otwierane jest przez woźną o godz. 7.35, zamykane o godz. 7.55.
Woźna dyżuruje przy wejściu. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły wcześniej czekają na
rozpoczęcie lekcji w świetlicy lub pobierają naukę na kółkach przedmiotowych.
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II. Obowiązki ucznia
a) Ogólne zasady dotyczące zachowania
1. Uczeń rzetelnie pracuje nad poszerzaniem swojej wiedzy i zdolności, systematycznie
przygotowuje się do zajęć szkolnych, uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach
pozalekcyjnych lub wyrównawczych.
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie:
− przeciwdziałania przejawom brutalności i arogancji,
− poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
− poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
− rekompensaty wyrządzonej szkody.
3. Uczeń w szkole zachowuje się zgodnie z zasadami kultury osobistej, słucha poleceń
wychowawcy klasy i nauczycieli, sumiennie przygotowuje się do lekcji i dotrzymuje
przepisów regulaminu szkoły.
4. Wobec dorosłych uczeń jest grzeczny i uprzejmy. W budynku szkolnym mówi „Dzień
dobry” obcym dorosłym osobom. Wstaje, kiedy nauczyciel wchodzi do klasy.
5. Rano, przed pierwszym dzwonkiem, uczeń siada na swoim miejscu w ławce,
przygotowuje podręczniki i przybory szkolne, oczekuje na przyjście nauczyciela.
6. Uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez nauczyciela. Samowolna zamiana miejsc jest
niedozwolona.
7. Podczas lekcji uczeń pracuje i zachowuje się według poleceń nauczyciela, może opuścić
klasę wyłącznie za jego zgodą. Lekcja kończy się na wyraźne polecenie nauczyciela.
8. W trakcie lekcji uczniowi zabrania się jedzenia i picia (chyba, że nauczyciel prowadzący
zajęcia wyda na to zgodę) oraz żucia gumy.
9. Do szkoły uczeń chodzi regularnie, nie spóźnia się na lekcje. W razie nieobecności
przynosi w zeszycie informacyjnym pisemne usprawiedliwienie od przedstawicieli
ustawowych i przekazuje wychowawcy klasy zaraz w pierwszym dniu obecności w szkole.
Jeżeli nieobecność trwa trzy dni i dłużej, przedstawiciele ustawowi zobowiązani są
zawiadomić wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności. Jeżeli chodzi o nieobecność,
o której przedstawiciele ustawowi wiedzą wcześniej, zobowiązani są usprawiedliwić
ucznia przed nieobecnością (do trzech dni nieobecności usprawiedliwia wychowawca
klasy, od czterech dni dyrektor szkoły). W razie rozbieżności wychowawca klasy może
zażądać usprawiedliwienia wydanego przez lekarza.
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10. Uczeń przychodzi do szkoły w stroju dostosowanym do rodzaju zajęć (lekcje, aktywność
sportowa, wydarzenia kulturalne typu wyjście do teatru, kina itp.). Uczniowie ubrani
nieodpowiednio będą zostawać na zajęciach w szkole (decyzję podejmie wychowawca
klasy).
11. Uczeń dba o podręczniki, pomoce szkolne oraz pozostały inwentarz szkolny. Każde
zniszczenie czy uszkodzenie zgłasza wychowawcy klasy lub nauczycielowi.
W uzasadnionych przypadkach ponosi koszty naprawy.
12. Uczeń nie używa słów wulgarnych i obraźliwych, nie stosuje jakichkolwiek form przemocy
(bicia, popychania, kopania, zaczepiania, przezywania, wyśmiewania itp.), w tym
zamieszczania obraźliwych i kłamliwych treści w internecie.
13. Uczeń używa literackiego języka polskiego, zwłaszcza w kontaktach z nauczycielami.
14. Uczeń postępuje tak, by swym zachowaniem nie narażać własnego zdrowia i zdrowia
swoich kolegów. Znajduje się w pomieszczeniach szkoły dla niego przeznaczonych, bez
powodu nie przebywa w toaletach i na klatce schodowej.
b) Obowiązki dyżuru uczniowskiego w klasie
Dba o czystość i porządek w klasie:
− po każdej lekcji ściera tablicę,
− dba o to, by na lekcji była do dyspozycji kreda i flamaster przeznaczony do tablicy
interaktywnej,
− nieobecność nauczyciela w klasie zgłasza dyrektorowi (pięć minut po dzwonku),
− po skończeniu nauki jest odpowiedzialny za pozostawienie porządku w klasie.
III Prawa ucznia
Uczeń ma prawo do:
1. Okazywania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem
wszystkich możliwości szkoły.
2. Zapoznawania wychowawcy klasy, dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli ze swoimi
problemami i uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi oraz wyjaśnienia.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
4. Wyrażania swoich opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać godności
osobistej drugiego człowieka.

TĚRLICKÁ 407, 735 35 HORNÍ SUCHÁ / SUCHA GÓRNA
tel. +420 596 425 695, www.pspsuchagorna.cz

5. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
6. Odpoczynku w przerwach między lekcjami oraz w czasie świąt i wakacji.
7. Do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny
z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności;
zachowanie w szkole i poza nią oceniane jest odrębnie.
8. Udzielenia dalszej pomocy nauczyciela – zwłaszcza, gdy nie radzi sobie z opanowaniem
materiału (również powtórnego), we wspólnie uzgodnionym terminie, sprawdzenia i
oceny wiedzy i umiejętności; ma też prawo do udzielenia pomocy ze strony kolegów.
9. Korzystania ze stołówki szkolnej, która zapewnia odpłatne obiady i drugie śniadania.
IV Dotrzymywanie zasad bezpieczeństwa, higieny oraz inne przepisy
1. Uczeń przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety powinien przestrzegać zasad higieny
osobistej.
2. Każde skaleczenie czy inny uszczerbek zdrowia uczeń zobowiązany jest jak najszybciej
zgłosić nauczycielowi prowadzącemu lekcję lub nauczycielowi dyżurnemu.
3. W razie pożaru lub innego wypadku uczeń zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o
tym fakcie nauczyciela, wychowawcę klasy lub najbliższą osobę dorosłą.
4. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerze zobowiązani są zabezpieczyć pojazd
zamkiem i zamknąć go w tzw. kołowni. W kołowni nie mogą parkować tzw. motorowery i
inne pojazdy na silniki spalinowe, oprócz elektrorowerów.
5. Uczniom, pod żadnym pozorem, nie wolno wpuszczać do szkoły obcych osób.
6. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na łyżworolkach zobowiązani są zdjąć je przed
wejściem do szkoły. Łyżworolki, deskorolki, hulajnogi itp. uczniowie zobowiązani są
zostawić w szatni. W przypadku opuszczenia budynku szkoły przez całą klasę w trakcie
zajęć lekcyjnych, uczniom nie wolno używać łyżworolek, deskorolek, rowerów itp. −
chyba, że zgodzi się na to nauczyciel aktualnie prowadzący zajęcia.
7. Do sali gimnastycznej uczniowie przebierają się w szatniach (2. stopień), lub w klasach (1.
stopień). Uczeń dba o czystość swojego ubrania.
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8. Do hali sportowej uczniowie mogą wchodzić tylko pod kierownictwem nauczyciela
wychowania fizycznego.
9. Na obiad do jadalni uczniowie chodzą z nauczycielem i przestrzegają regulaminu jadalni.
10. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne odbywają się w ustalonych dniach i zawsze w
obecności osoby dorosłej.
11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przynoszenia, posiadania, spożywania i sprzedawania
środków odurzających, papierosów, e-papierosów i alkoholu. W szkole i w czasie zajęć
pozaszkolnych obowiązuje zakaz konsumpcji napojów i artykułów spożywczych
stymulujących centralny układ nerwowy i działalność serca (napoje energetyczne, batony
itp.)
12. W czasie lekcji prowadzonych na terenie szkoły zabronione jest używanie telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (chyba, że nauczyciel wyda na to
zgodę). Nieprzestrzeganie powyższej zasady skutkować będzie odebraniem telefonu
komórkowego czy innego urządzenia i przekazanie go do depozytu wychowawcy klasy.
W uzasadnionym przypadku uczeń zgłosi nauczycielowi dyżurnemu lub wychowawcy
konieczność skontaktowania się z rodzicem. Nauczyciel umożliwi uczniowi skorzystanie z
telefonu komórkowego lub załatwi sprawę inaczej (zadzwoni osobiście, poprosi o
pośrednictwo sekretariat szkoły itp.).
13. Szkoła nie odpowiada za stratę, ew. kradzież: telefonu komórkowego i innego sprzętu
elektronicznego oraz cennych przedmiotów przyniesionych do szkoły. Uczniom nie wolno
korzystać z gniazdek elektrycznych.
14. Uczniom bez zgody nauczyciela nie wolno na terenie szkoły i na imprezach szkolnych
robić zdjęć i kręcić filmów za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń.
Nieprzestrzeganie powyższej zasady skutkować będzie odebraniem telefonu
komórkowego czy innego urządzenia i przekazanie go do depozytu wychowawcy klasy.
15. Uczniowi nie wolno przywłaszczać sobie cudzych rzeczy i manipulować cudzą własnością
(piórnik, teczka, worek na rzeczy do WF, ubranie i buty w szatni, itp.) bez zgody
właściciela.
16. Uczniowi nie wolno wchodzić do pracowni zajmowanych przez inne klasy.
17. W przypadku złośliwej dewastacji mienia szkolnego uczeń zobowiązany jest do
naprawienia szkody na koszt własny lub swoich rodziców w terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
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