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Regulamin Szkoły

1. Lekcje w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 (1. lekcja)
do godziny 15.20 (8. lekcja). Każda lekcja trwa 45 minut, a po niej następuje przerwa

o długości 5 minut, 10 minut, 15 minut (śniadaniowa) lub 25 minut (obiadowa)
2.

wg poniższego zestawienia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L.p.

7.45-8.00

Przerwa

Lekcja

8.00-8.45

8.45-8.50

8.50-9.35

9.35-9.45

9.45-10.30

10.30-10.45 - śniadaniowa

10.45-11.30

11.30-11.40

11.40-12.25

12.25-12.50 - obiadowa

12.50-13.35

13.35-13.45

13.45-14.30

14.30-14.35

14.35-15.20

3. W szkole obowiązują następujące zasady kultury współżycia i porządku szkolnego:
a. aktywny udział i punktualne przybywanie na zajęcia lekcyjne,
b. systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

c. przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
d. uzupełnianie braków wynikających z absencji,

e. przestrzeganie zarządzeń dyrektora oraz zapisów statutowych,

f. poszanowanie godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych
osób;

g. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych członków społeczności

szkolnej oraz przestrzeganie przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz nauki,

h. dbanie o sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne,
i. stosowanie podstawowych zasad savoir-vivru,

j. dbałość o schludny wygląd na terenie szkoły – bez makijażu, farbowanych
włosów, piercingu, tatuaży, skromny ubiór.
1

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki w Rybniku
Regulamin zaopiniowany uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/17/18 w dniu 27 września 2017 r.
k. przestrzeganie zasad używania urządzeń elektronicznych podczas zajęć

edukacyjnych, świetlicowych i przerw.

4. Zasady korzystania z przestrzeni szkolnej są następujące:

a. w czasie przerw uczniowie przebywają na wyznaczonych piętrach:


klasy 1-3 – piętro II



klasa 7 – parter



klasy 4-6 – piętro I

b. lub na podwórku szkolnym, a w czasie obiadu na stołówce,

c. na stołówkę uczniowie przechodzą pod opieką nauczyciela dyżurującego,

d. na podwórko uczniowie przechodzą pod opieką nauczyciela dyżurującego,

e. po zakończeniu przerwy uczniowie pod opieką nauczyciela przechodzą do klasy
lekcyjnej,

f. po skończonych zajęciach uczniowie zostawiają porządek na swoim stanowisku
(zasunięte krzesło, czysto na stoliku, pod stolikiem i wokół niego, pomoce
dydaktyczne i inne materiały odłożone są na miejsce),

g. przed rozpoczęciem zajęć (do godz. 7.45) uczeń jest zobowiązany przebywać
w świetlicy,

h. po skończonych zajęciach, uczeń, który nie ma zgody na samodzielny powrót
do domu, ma obowiązek zgłosić się do świetlicy,

i. uczeń, który ma zgodę na samodzielny powrót po zajęciach do domu, ma obowiązek

opuszczenia terenu szkoły albo zgłoszenia się do świetlicy i dostosowania
do obowiązujących w niej zasad.

5. Uczniowi może być przyznana nagroda w postaci:
a.

pochwały wychowawcy na forum klasy,

b.

pochwały dyrektora na apelu wobec społeczności szkolnej,

d.

nagrody rzeczowej,

c.
e.
f.

g.

dyplomu,

listu pochwalnego dla Rodziców,

innych form uzgodnionych każdorazowo przez Dyrektora lub Zarząd
Stowarzyszenia,

szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia
przyznawane przez władze oświatowe.
2

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki w Rybniku
Regulamin zaopiniowany uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/17/18 w dniu 27 września 2017 r.

Uczniowi może być przyznana kara w postaci:
a.

upomnienia udzielonego przez wychowawcę klasy,

c.

obniżenia oceny zachowania,

b.
d.

nagany udzielonej przez Dyrektora,

skreślenia z listy uczniów w przypadku jawnego i rażącego naruszenia zasad
zawartych w Statucie i obowiązujących regulaminach.

6. Sposób zwalniania/usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach:

- zwolnienie z zajęć rodzice/prawni opiekunowie powinni dostarczyć pisemnie lub
drogą elektroniczną (tylko przez dziennik Librus),

- usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach rodzice/prawni opiekunowie powinni

usprawiedliwić pisemnie lub drogą elektroniczną (tylko przez dziennik Librus)
najpóźniej do 3 dni od momentu zakończenia absencji dziecka.

7. W szkole obowiązuje noszenie galowego stroju w czasie uroczystości szkolnych,

wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji (np. konkursy pozaszkolne,
spektakle teatralne itp.). Przez „strój galowy” należy rozumieć:

a. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica (spodnie) i biała bluzka,
b. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.
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