Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Julianowie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Do podstawowych obowiązków Ucznia Szkoły należą:

1. Regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym
prowadzonym przez Szkołę;
2. Godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
3. Okazywanie szacunku i życzliwości osobom dorosłym i rówieśnikom;
4. Dbanie o kulturę języka;
5. Przestrzeganie zasad higieny osobistej, schludnego wyglądu oraz zasad ubierania
się uczniów na terenie Szkoły:
•

strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany;

•

dopuszczalne jest noszenie delikatnej biżuterii za wyjątkiem zajęć wychowania
fizycznego, dopuszczalny jest delikatny makijaż (jasny kolor paznokci, podkreślone
rzęsy, bezbarwna pomadka ochronna, tuszowanie niedoskonałości skóry),
niedopuszczalne jest kolorowanie włosów i ozdabianie ciała.

6. Przestrzeganie zasad ubierania się podczas uroczystości szkolnych i
reprezentowania Szkoły na zewnątrz. Strój galowy dla dziewcząt stanowi ciemna
spódnica i biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie, biała koszula i krawat.
7. Punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne. Uczeń wchodzi do szkoły samodzielnie,
bądź zostaje wpuszczony przez pracownika Szkoły. Uczniowie nie posiadają chipów.
Dzieci przychodzą do szkoły w czasie przerwy poprzedzającej lekcje (nie wcześniej) lub
na poranną świetlicę jeśli uczeń jest na nią zapisany.
8. Pozostawienie w szatni/szafce odzieży wierzchniej i zmiana obuwia;
9. Ponoszenie odpowiedzialności za przyniesione do szkoły przedmioty;
10. Dbanie o udostępnione przez Szkołę podręczniki i pomoce dydaktyczne;
11. Przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły. Uczeń zobowiązany jest na czas pobytu
w szkole do pozostawienia ww rzeczy w swojej klasie w przygotowanym pojemniku.
12. Ma prawo skorzystać z telefonu w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody
nauczyciela i w wyznaczonym przez niego miejscu.
13. Opuszczanie terenu Szkoły bezpośrednio po zakończonych lekcjach z rodzicami
bądź samodzielnie po przedłożeniu u wychowawcy odpowiedniej zgody rodziców;
14. Przestrzeganie obowiązujących w Szkole regulaminów.

15. Korzystanie ze Stołówki Szkolnej w wyznaczonych dla każdej klasy godzinach,
pomiędzy 12.00 a 14.30.
16. Zaniechanie postaw i zachowań zagrażających życiu i zdrowiu w tym spożywania
alkoholu, palenia papierosów, środków odurzających i innych używek.

§2
Do podstawowych praw Ucznia Szkoły należą:
1. Prawo do wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra innych ludzi;
2. Prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji
rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji
z nim związanych;
3. Prawo do higienicznych i bezpiecznych warunków nauki ;
4. Prawo do wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw
świątecznych;
5. Prawo do korzystania z wybranych zajęć pozalekcyjnych;
6. Korzystanie z biblioteki, pomocy naukowych,
oprogramowania oraz dostępu do internetu.

sprzętu

komputerowego,

7. Możliwość zwrócenia się do nauczyciela o pomoc i uzasadnione wsparcie
psychologa szkolnego.

Rozdział 2
Zachowanie podczas przerw
§3
Do obowiązków Ucznia Szkoły należą:
1. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych (zabronione jest przynoszenie przedmiotów
niebezpiecznych – między innymi ostrych, trujących i łatwopalnych, bieganie po
korytarzach, granie w piłkę na korytarzu, bieganie po schodach);
2. Spędzanie przerw pod opieką nauczycieli dyżurujących. Zabronione jest
opuszczanie terenu Szkoły, przebywanie na boisku szkolnym pod nieobecność
nauczyciela oraz korzystanie z sal terapeutycznych;
3. Korzystanie z toalet głównie podczas trwania przerw międzylekcyjnych, dbanie o ich
czystość, zakręcanie wody i gaszenie światła;
4. Dbanie o mienie Szkoły i informowanie pracowników Szkoły o zauważonych
zniszczeniach;
5. Przestrzeganie propagowanych przez Szkołę zasad zdrowego żywienia (zawartych
w Szkolnym Programie Profilaktyki Zdrowotnej). Zabronione jest przynoszenie
słodyczy, chipsów oraz słodkich, gazowanych napojów.

Rozdział 3
Zachowanie na lekcji
§5
Do zadań i obowiązków Ucznia należą:
1. Systematyczne przygotowanie do zajęć edukacyjnych;
2. Regularne odrabianie zadań domowych;
3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych
przez nauczyciela, posiadanie przyborów szkolnych;
4. Pisanie każdej pracy kontrolnej;
5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
6. Wkładania wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków z zajęć wychowania
fizycznego, techniki, plastyki i muzyki.

§6
Uczeń ma prawo do:
1. Znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez
nauczycieli programu nauczania;
2. Otrzymania informacji o zasadach oceniania zawartych w WSO i PSO;
3. Jawności ocen i uzyskiwania na bieżąco informacji o otrzymywanych ocenach;
możliwości wglądu za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
4. Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach.

Rozdział 4
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły mogą być stosowane wobec Ucznia
konsekwencje w postaci:
1. upomnienia;
2. uwagi przesłanej do rodziców;
3. nagany – najpierw nagana wychowawcy i jej konsekwencje a następnie nagana
dyrektora.
4. obniżenia oceny z zachowania.

