Regulamin przebywania na terenie szkoły
1. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TERENIE SZKOŁY.
1.1. Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły od
godz. 7.30 do godz. 17.00.
1.2. Uczeń ma obowiązek przebywania na terenie szkoły w godzinach przewidzianych w planie
lekcji, także w tych, które szkoła organizuje za nieobecnych nauczycieli.
1.3. Zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć, przerw
śródlekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć, jeżeli uczeń nie posiada stosownej zgody
podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych.
1.4. Uczniowie przebywający na terenie szkoły i uczestniczący w zajęciach dodatkowych,
organizowanych przez firmę zewnętrzną, w czasie trwania tych zajęć znajdują się pod opieką
organizatora.
1.5. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych, korzysta z wyposażenia szkoły zgodnie z zasadami
ogólnie przyjętej kultury osobistej i społecznej.
1.6. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych bez zgody dyrekcji.
2. PRZERWY, CZAS PRZED ZAJĘCIAMI i PO NICH
2.1. Przed rozpoczęciem lekcji do godz. 8.30 uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela:
2.1.1.klasy edukacji wczesnoszkolnej w świetlicach szkolnych,
2.1.2.klasy 4-8 we wskazanym miejscu.
2.2. Dzwonek kończący przerwę oznacza konieczność ustawienia się uczniów na korytarzu pod
salą lekcyjną.
2.3. Podczas długich przerw uczeń ma obowiązek przebywania na terenie boiska.
2.4. Uczniowie klas 0-3 spędzają przerwy pod opieka nauczyciela - w salach lub na boisku
szkolnym. Czas przerw reguluje nauczyciel.
2.5. Na terenie budynku szkoły uczniowie poruszają się prawą stroną korytarza i klatki schodowej.
2.6. Zabrania się siadania na parapetach i schodach, blokowania ciągów komunikacyjnych oraz
przesiadywania w szatniach i toaletach.
2.7. Po zakończeniu zajęć uczniowie klas 0-3 są odprowadzani przez nauczyciela do świetlicy
szkolnej.
2.8. W przypadku uczniów klas 4-8, po zakończonych zajęciach, mają oni obowiązek:
●

udania się na zajęcia pozalekcyjne

●

lub do sali - Klubik / sali - Odrabianki (w obu salach obowiązuje wpisanie swojej
obecności do zeszytu),

●

albo opuszczenia szkoły.

2.9. Po godz. 16.20 uczniowie klas 4-8 pozostają do czasu opuszczenia budynku pod opieką
nauczyciela w świetlicy.
2.10.

Uczeń nieposiadający zgody na samodzielny powrót do domu musi zostać odebrany

przez rodzica/ opiekuna prawnego lub upoważnioną do tego osobę.

2.11.

Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia, który nie posiada zgody na samodzielny powrót

do domu, mogą wskazać osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły, inne niż oni sami.
3. KLUBIK I ODRABIANKI
3.1. Klubik i Odrabianki funkcjonują codziennie od 14.20 do 16.20.
3.2. Uczniowie klas 4-8, którzy zostają na terenie szkoły, zostają wpisani na listę obecności w
Klubiku lub Odrabiankach.
3.3. Przed opuszczeniem szkoły uczeń ma obowiązek powiadomienia nauczyciela dyżurującego
na zajęciach w ramach Klubiku lub Odrabianek oraz odnotowania tego faktu w zeszycie.
3.4. Uczniowie pozostający pod opieką Klubiku lub Odrabianek mogą przebywać w miejscach
wyłącznie do tego wyznaczonych.
3.5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie po lekcjach mogą przebywać na
boisku szkolnym (tylko w ramach uczestnictwa w Klubiku) pod opieką nauczyciela
dyżurującego.
4. ŚWIETLICA DLA KL. 0-3
4.1. Świetlica jest czynna w godz. 7.30-9.15 i 14.00-17.00.
4.2. Do świetlicy zapisują ucznia rodzice/opiekunowie prawni.
4.3. Przed lekcjami uczeń przyprowadzany jest do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych.
4.4. Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczeń odprowadzany jest do świetlicy przez
nauczyciela.
4.5. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione
do tego osoby (na podstawie informacji zawartej w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy lub
stosownego upoważnienia).
4.6. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zgłaszają ten fakt nauczycielowi dyżurującemu w holu.
5. LEKCJA
5.1. Do sali uczniowie mogą wejść za zgodą nauczyciela.
5.2. Uczeń ma obowiązek sprawnego przygotowania się do zajęć.
5.3. Na opuszczanie rolet lub otwieranie okien musi wyrazić zgodę nauczyciel obecny w sali.
5.4. Zabrania się uczniom podczas lekcji spożywania posiłków lub picia bez zgody nauczyciela.
5.5. Za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odpowiada
uczeń oraz jego rodzice/ opiekunowie prawni.
5.6. Uczeń opuszcza salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję.
5.7. Jeżeli stan zdrowia uniemożliwia uczniowi uczestniczenie w zajęciach, pielęgniarka lub inny
pracownik szkoły zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów i w porozumieniu z nimi
decyduje o dalszym postępowaniu.
5.8. W trakcie trwania lekcji uczeń może opuścić teren szkoły tylko na podstawie zwolnienia
rodzica/ opiekuna prawnego przekazanego w Librusie wychowawcy oraz nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia, z których uczeń jest zwalniany.
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