Regulamin ucznia
Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego
I. Zasady porządkowe
1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych szatniach.
2. W przypadku spóźnienia na zajęcia uczeń jest zobowiązany do cichego zajęcia
miejsca. Wyjaśnienie spóźnienie nie powinno zakłócać przebiegu lekcji. Spóźnienie
na zajęcia przekraczające 20 minut traktowane jest jako nieobecność ucznia na
zajęciach i tak jest odnotowane w dzienniku.
3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.
4. W czasie przerw uczniowie powinni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie
krzyczeć.
5. Bez zgody nauczyciela uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu
szkoły, a w czasie lekcji – klasy. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć
może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna.
6. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej (lub w
wyznaczonych miejscach) w parach i czekają na nauczyciela.
7. Uczniowie powinni uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego
zachowania.
8. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają porządek w klasie.
9. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.), powinien ten fakt
niezwłocznie zgłosić nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia
o zaistniałym wypadku dyrektora i rodziców.
10. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji telefonów
komórkowych oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania.
11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z przenośnych odtwarzaczy
muzycznych i gier elektronicznych.
12. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych i dużych
kwot pieniędzy, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie,
zniszczenie, zagubienie lub kradzież.
13. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
14. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole,
zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia.
Konsekwencje
1. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad mogą mieć formę:
a. ustnego upomnienia,
b. uwagi do e-dziennika,
c. rozmowy z dyrektorem,
d. wezwania rodzica.
2. Telefon komórkowy (lub inny sprzęt elektroniczny za wyjątkiem czytników ebooków), z którego uczeń korzysta podczas pobytu w szkole, zostanie odebrany przez
nauczyciela i przekazany do sekretariatu szkoły. Przed odebraniem uczeń jest
zobowiązany go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w

obecności ucznia nauczyciel. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń
elektronicznych upoważnieni są rodzice ucznia.
3. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego niedozwolonego sprzętu
elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo
zwrotu urządzenia
uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po
przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej.
4. Uczeń i rodzice ponoszą wszelkie konsekwencje zagubienia, zaginięcia
przyniesionych do szkoły przedmiotów.
II. Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych
1. Uczeń:
a. punktualnie uczęszcza na lekcje i inne zajęcia szkolne,
b. na lekcjach uważa i pracuje,
c. przynosi do szkoły książki i potrzebne do nauki przybory,
d. systematycznie uczy się, korzystając ze wskazań nauczycieli,
e. odrabia zadania domowe,
f. nie odpisuje zadań domowych i nie posługuje się cudzymi pracami,
g. podczas przerw zachowuje się kulturalnie oraz bezpiecznie dla siebie i innych,
h. nie biega po klatce schodowej,
i. podczas zajęć w świetlicy, na boisku szkolnym i placu zabaw stosuje się do
obowiązującego tam regulaminu.
Konsekwencje
1. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad mogą mieć formę:
a. ustnego upomnienia,
b. uwagi do e-dziennika,
c. rozmowy z dyrektorem,
d. wezwania rodzica,
2. Przy odpisywaniu zadania, karę otrzymuje również uczeń udostępniający zeszyt lub
ćwiczenia.
III Wizerunek ucznia
1. Strój codzienny:
a. czysty, schludny, stosowny do szkoły, bez niestosownych nadruków, dostosowany
do warunków pogodowych, krótkie spodenki i minispódniczki o długości do
połowy uda,
b. buty na płaskim obcasie, bezpieczne.
2. Strój uroczysty (uroczystości szkolne i klasowe, święta narodowe):
a. dla dziewcząt: sukienka w stonowanych kolorach, spódnica lub spodnie, biała
bluzka,
b. dla chłopców: ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur.
3. Strój dyskotekowy:
a. swobodny, niewyzywający,
b. odpowiedni dla ucznia.
4. Strój sportowy (na lekcje wychowania fizycznego):
a. koszulka sportowa, spodenki sportowe, skarpetki,
b. obuwie sportowe z białą podeszwą lub podeszwą kauczukową.
5. Wygląd:
a. uczeń do szkoły przychodzi bez makijażu, tatuażu, nie farbuje włosów, nie maluje
paznokci,

b. uczeń nie nosi wyzywającej i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii.
Konsekwencje
1. W przypadku nieprzestrzegania zasad:
a. uczeń otrzymuje uwagę do dzienniczka lub e-dziennika,
b. uczeń nie uczestniczy w zabawie, czeka na ławce na koniec dyskoteki (dotyczy pkt
3),
c. uczeń zmywa makijaż, tatuaż, lakier z paznokci - pofarbowane włosy doprowadza
do naturalnego koloru; zdejmuje biżuterię - szkoła nie ponosi odpowiedzialności
za jej ewentualne zaginięcie (dotyczy pkt 5).
2. W przypadku powtarzających się sytuacji nieprzestrzegania zasad związanych
zwizerunkiem ucznia, wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami.
IV. Stosunek do dorosłych i kolegów
1. Uczeń:
a. przestrzega ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
b. okazuje szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom i innym dorosłym,
c. w miarę możliwości przeciwstawia się przejawom wulgarności i agresji
(w sytuacjach trudnych zawiadamia o zajściu dorosłych, nie naraża swojego
bezpieczeństwa),
d. pomaga młodszym i słabszym,
e. uczestniczy w organizowanych przez klasę i szkołę imprezach i uroczystościach,
f. nie obraża innych słownie – nie przezywa, nie dokucza,
g. nie używa wulgarnych słów.
Konsekwencje
1. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad mogą mieć formę:
a. ustnego upomnienia,
b. uwagi do e-dziennika,
c. rozmowy z dyrektorem,
d. wezwania rodzica,
e. czasowego zawieszenia przywilejów, np. wykluczenie z uczestnictwa w imprezach
klasowych (szkolnych), zakaz reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach
sportowych.
V. Stosunek do spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, higieną i mieniem
społecznym
1. Uczeń:
a. dba o higienę osobistą,
b. dba o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu,
c. zawiadamia niezwłocznie wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innego
pracownika szkoły o zauważeniu w szkole lub jej otoczeniu przedmiotów lub
sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu,
d. przestrzega przepisów ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły oraz podczas
różnych wyjść w ramach lekcji,
e. dba o legitymację szkolną,
f. uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły,
g. zachowuje się kulturalnie w stołówce, zostawia po sobie porządek,
h. szanuje podręczniki, przybory szkolne, dba o sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

i.
j.

korzysta z pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
nie korzysta z używek.

Konsekwencje
1. Konsekwencje nieprzestrzegania zasad mogą mieć formę:
a. ustnego upomnienia,
b. uwagi do e-dziennika,
c. rozmowy z dyrektorem,
d. wezwania rodzica,
e. rozmowy z policjantem,
f. pracy społecznej rekompensującej wyrządzoną szkodę.
2. Uczeń w miarę możliwości naprawia zniszczenia, np. czyści, zmywa napisy.
3. Rodzice odpowiadają finansowo za spowodowane przez dziecko szkody.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia uczeń uiszcza opłatę za nową legitymację.
VII.NIEOBECNOŚCI. TRYB USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW.
ZWOLNIENIA Z LEKCJI.
1. Uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości powstałych na skutek nieobecności
na zajęciach.
2. Rodzice są zobowiązani w formie pisemnej usprawiedliwić nieobecność dziecka
w ciągu 7 dni po powrocie ucznia do szkoły.
3. Usprawiedliwienie powinno zawierać datę usprawiedliwianej nieobecności, jej
wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),
przyczynę i w przypadku formy papierowej wyraźny podpis jednego z rodziców.
4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole trwającej dłużej niż 5 dni rodzice
kontaktują się z wychowawcą.
5. Zwolnienia z lekcji przyjmuje wychowawca (w wersji papierowej lub przez edziennik).
6. Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, basenu nauczyciel wychowania
fizycznego przyjmuje wyłącznie w postaci dokumentu podpisanego przez rodzica.
7. W przypadku ucznia niećwiczącego na zajęciach (jeśli są to ostanie lekcje), uczeń
może być zwolniony z tych zajęć na prośbę rodzica, jeśli w zwolnieniu zostanie
odnotowane, że rodzic wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły i
bierze za to odpowiedzialność.
VIII ODBIERANIE UCZNIA ZE SZKOŁY
1. Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach, jeżeli ma zgodę pisemną
rodziców na samodzielny powrót do domu, przekazaną wychowawcy.
2. Uczeń może samodzielnie wracać do domu po odwołanych zajęciach, jeśli zostało to
odnotowane w deklaracji. Jeśli nie ma zgody rodzica, przebywa w szkolnej świetlicy.
3. Sposób odbierania ucznia ze świetlicy reguluje Regulamin świetlicy.

Nieprzestrzeganie Regulaminu ucznia ma wpływ na ocenę zachowania.
Rażące naruszenie Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczniów.

