
Regulamin szkolny obowiązujący 

w Szkole Podstawowej 

w Zespole Szkół w Miękini 

  

I.          OPIEKA NAD UCZNIAMI 

  

1.        Pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie szkoły 
od godziny 700 do czasu zakończenia zajęć. 

2.        Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem 
lekcji i opuszczają teren szkoły po zakończeniu swoich zajęć: 

         uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej tylko wejściem do szkoły podstawowej, 

         bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć 
to jest podczas lekcji i przerw, 

         na żądanie nauczyciela szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola oraz woźnych obu 
szkół, uczeń ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz klasę, 

         zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób trzecich. 

3.      Uczniowie dojeżdżający, którzy są w szkole przed 730, przebywają w niej pod 
opieką wychowawcy świetlicy, a od godziny 730 pod opieką nauczyciela 
dyżurnego. 

         uczniowie ci mają obowiązek zgłaszania się do wychowawcy w świetlicy szkolnej 
bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych, 

         w czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają obowiązek przestrzegania Regulaminu 
świetlicy szkolnej, 

         zwolnienie z zajęć świetlicowych następuje wyłącznie za zgodą wychowawcy świetlicy – 
pozostałe nieobecności będą traktowane jako nieobecności nieusprawiedliwione, 

         w przypadkach, kiedy odjazd autobusu nie następuje bezpośrednio po lekcjach uczniowie 
zobowiązani są do oczekiwania na odjazd w świetlicy szkolnej, 

         uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przestrzegania Regulaminu przewozu uczniów w 
autobusach szkolnych. 



4.        Ustala się poniższe zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

         rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka 
na zajęciach szkolnych w terminie tygodnia od zakończenia nieobecności, 

         zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na wniosek rodziców; 

o   zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną, 
w przypadku kontaktu telefonicznego należy żądać pisemnego 
potwierdzenia, 

o   zwolnienia ucznia dokonuje wychowawca klasy, a gdy jest on nieobecny, 
to wicedyrektor lub dyrektor szkoły, 

         nauczyciel prowadzący lekcję ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania 
stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym, 

         wychowawca klasy gromadzi i przechowuje przez okres całego roku szkolnego dokumenty, 
które były podstawą usprawiedliwiania nieobecności. W przypadku wątpliwości co do 
autentyczności dokumentów, wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające. 

  

II.              ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ 
I WYPOSAŻENIA SZKOŁY 

  

1.        Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń 
szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych i przerw 
wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2.        Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba o porządek, wystrój 
i wygląd estetyczny. 

3.        Każdy uczeń jest zobowiązany dbać o sprzęt i urządzenia szkolne. 

4.        Ubiór zewnętrzny uczniowie pozostawiają w szatniach. 

         nie należy w szatniach pozostawiać rzeczy wartościowych 

         szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji 

         ład w szatniach utrzymują uczniowie dyżurni 

5.      W budynku szkolnym obowiązuje obuwie zmienne.  

6.      Nauczyciele ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, świetlicy, 
biblioteki, sali i urządzeń sportowych. 



7.      Na terenie szkoły nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń rejestrujących. 

  

III.            STRÓJ UCZNIOWSKI 

  

1.        W szkole obowiązuje skromny ubiór. Zabronione jest noszenie zbyt krótkich 
spódnic i bluzek. 

2.        W czasie uroczystości szkolnych każdy uczeń powinien mieć strój apelowy 
(jasna/biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie). 

3.        Na zajęciach w sali sportowej obowiązuje strój sportowy. 

4.        Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, 
czystą odzież i obuwie. 

5.        W szkole zabronione jest : 

         makijaż, farbowanie włosów, noszenie długich paznokci oraz ich zdobienie, noszenie 
biżuterii oraz oznak przynależności do społecznie nieakceptowanych grup subkulturowych 
promujących agresję, używanie narkotyków itp. 

Dopuszcza się noszenie przez dziewczynki małych, niewiszących kolczyków na 
sztyft oraz (przez wszystkich uczniów) łańcuszków z medalikiem lub krzyżykiem 
pod odzieżą za wyjątkiem lekcji wf. 

  

  

  

IV.            DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA 

  

1.      Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w pokonywaniu trudności 
edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2.      W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań, 
każdy uczeń może brać udział w zajęciach kół zainteresowań. 

  

V.                 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIOWSKIEJ 



  

1.      W celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, prowadzone 
są dyżury uczniowskie; 

         dyżurny klasowy porządkuje korytarz po wejściu uczniów do sali, 

         przygotowuje tablicę, 

         pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, 

         nadzoruje porządkowanie miejsc pracy po zakończeniu lekcji, 

2.      Nadzór nad pracą dyżurnych sprawują wychowawcy klas. 

3.      Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

         naruszenie nietykalności cielesnej, 

         naruszenie godności, 

         brutalność, wulgarność, chuligaństwo, 

         uleganie nałogom, 

         niszczenie mienia, 

         naruszenie postanowień Regulaminu szkolnego. 

uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły Podstawowej. 

4.      Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych z jego 
winy. 

  

VI.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1.      Regulamin szkolny nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej. 

2.      Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną 
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3.      Zmiany w Regulaminie dokonuje się w tym samym trybie. 

 


