REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

I.

Zasady porządkowe
1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem
zajęć, pozostawiając wierzchnie okrycie w szatni.

2. 15-minutowe spóźnienie skutkuje uznaniem nieobecności na lekcji.
3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne przez cały rok szkolny.
4. W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie
krzyczeć.
5. Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w
czasie lekcji – klasy bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście
poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką
nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
6. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, solidnie i systematycznie
przygotowywać się do niej, przestrzegać zasad kulturalnego zachowania.
7. Kultura osobista obowiązuje wszystkich przez cały proces edukacji.
8. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę lekcyjną w ładzie i czystości.
9. Obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów
wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie,
zniszczenie lub kradzież.
10. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
11. Za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie szkoły, szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
12. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub
innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.
13. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia
w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.

14. Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole,
zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia w 30 dni od powstania szkody
przedłożenia rachunku.

II.

Ubiór Ucznia
1. Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym,
czystym i schludnym bez ekstrawaganckich dodatków , nie prowokującym swą formą.
2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać włosy w czystości, uczesane, niefarbowane i
niesklejone np. żelem lub inną substancją
3. W szkole obowiązuje strój szkolny bezwzględnie każdego ucznia w dniach
wyznaczonych zawsze na początku roku szkolnego.
4. Poza dniami, o których mowa w pkt. 3, Uczniowie mają obowiązek noszenia stroju
szkolnego w czasie wszystkich wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji
oraz w trakcie ważniejszych wydarzeń.
5. W szkole nie jest dozwolony makijaż, , długie lub malowane paznokcie, tipsy, kolczyki
u chłopców, tatuaże. Dopuszcza się noszenie skromnych kolczyków w uszach przez
uczennice jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu.

III.

Odbiór Ucznia
1. Rodzice mają obowiązek przestrzegania godzin pracy szkoły.
2. W przypadku nie odebrania dziecka do czasu zamknięcia szkoły, osoba pełniąca
opiekę nad dzieckiem informuje odpowiednie służby o nie odebraniu dziecka ze
świetlicy szkolnej.
3. Rodzice odbierający dziecko ze szkoły mają obowiązek nawiązania kontaktu z
nauczycielem pełniącym opiekę w tym czasie nad dzieckiem celem zgłoszenia
odbioru dziecka ze szkoły.

IV.

Pozostałe
1. Rodzice mają obowiązek wyposażenia dzieci we wszystkie książki i niezbędne
przypory szkolne.
2. Uczeń ma obowiązek mieć zawsze dobrze wyposażony piórnik.
3. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach dodatkowych
wyznaczonych przez wychowawcę.
4. Przez zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt. 3 rozumie się te zajęcia, które są w
ramach czesnego tj. nie są dodatkowo płatne.
5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, wyjściach i
wycieczkach organizowanych przez szkołę. Brak udziału równoznaczne jest z
nieobecnością ucznia.
6. W szkole obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia i spożywania słodyczy, chipsów,
słodkich napojów gazowanych.
7. W przypadku przyniesienia produktów, o których mowa w pkt. 6, nauczyciel
sprawujący opiekę ma obowiązek zabrać dziecku produkt i przekazać go Rodzicom
przy odbiorze.
8. Uczeń wyznaczony do konkursu ma obowiązek we własnym zakresie oraz z pomocą
nauczyciela przygotować się i uczestniczyć w konkursie.

9. Uczeń, który jest laureatem konkursu wewnątrzszkolnego ma obowiązek
reprezentować szkołę na zewnątrz.

