Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie

REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOŁY
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
4. Statut Szkoły

1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są podporządkowywać się zarządzeniom i zaleceniom
Dyrektora Szkoły.
2. Uczniowie muszą przestrzegać regulaminów i procedur szkolnych.
3. W szkole obowiązuje zakaz biegania i zabaw zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz używania papierosów,
e-papierosów, alkoholu, środków odurzających (narkotyków, dopalaczy, itp.),
psychotropowych i psychoaktywnych, środków zastępczych oraz napoi energetyzujących.
5. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i
życiu innych osób.
6. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne
i rejestrujące lub odtwarzające. Zasady korzystania z tych urządzeń opisuje procedura
korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń rejestrujących i odtwarzających.
7. Uczniowie zobowiązani są do szanowania mienia szkolnego (budynku i jego
wyposażenia).
8. Uczniowie mają obowiązek zachowywać się na terenie szkoły kulturalnie oraz szanować
własność innych osób.
9. Uczniowie są zobowiązani do dbania o czystość na terenie szkoły. Wszystkie śmieci
powinni wyrzucać do odpowiednich pojemników.
10. Za wyrządzone szkody sprawcy ponoszą karę zgodnie ze Statutem Szkoły, a ich rodzice
ponoszą odpowiedzialność materialną.
11. Uczniowie przychodzą do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i opuszczają ją
po ich zakończeniu. Wyjątek stanowią uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej.
12. Po przyjściu do szkoły uczniowie mają obowiązek, w miesiącach od listopada do
kwietnia, zmiany okrycia wierzchniego i obuwia oraz pozostawienia ich w szatni szkolnej
lub klasowej. W pozostałe miesiące obowiązek ten dotyczy dni deszczowych.
13. Szatnia szkolna czynna jest w dniach zajęć szkolnych w godzinach pracy szkoły.
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14. Zabrania się wchodzenia do części szatni oddzielonej barierką - bez zgody szatniarza lub
nauczyciela – uczniom i innym osobom postronnym.
15. W przypadku, gdy za pozostawione w szatni okrycie uczeń otrzymuje numerek, ubranie
zostaje wydane za jego zwrotem.
16. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numerka uczeń ponosi odpowiedzialność
materialną (kwota ustalana jest corocznie).
17. Uczniom nie wolno przebywać w szatni w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
18. W przypadku zaginięcia odzieży lub obuwia należy fakt ten zgłosić szatniarzowi
i wychowawcy klasy.
19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pieniądze lub inne drogocenne
przedmioty (np. kolczyki, łańcuszki, bransoletki, telefony) pozostawione w szatni.
20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za drogocenne przedmioty osobiste
(np. kolczyki, łańcuszki, bransoletki, telefony) oraz okrycia wierzchnie pozostawione bez
opieki.
21. Uczniowie dbają o swój estetyczny wygląd zewnętrzny.
22. Na co dzień noszą schludny, skromny i czysty strój (stosowny do okoliczności) bez
ekstrawaganckich dodatków. Strój nie może eksponować gołych ramion (cienkie
ramiączka), brzucha, pleców, głębokich dekoltów, odsłaniać bielizny osobistej. Nie może
zawierać wulgarnych napisów i rysunków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są
odpowiednie, decyzję o tym podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu
z dyrektorem, wicedyrektorem lub pedagogiem.
23. W szkole obowiązuje estetyczna, skromna fryzura (zakaz farbowania włosów).
24. Uczniów obowiązuje zakaz noszenia pomalowanych paznokci oraz mocnego, wyraźnego
makijażu.
25. Uczniowie nie mogą nosić dużych, wiszących kolczyków w uszach oraz kolczyków
w nosie, na języku, w pępku, itp.
26. Nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów nauczycielskich wg harmonogramu
i odpowiada w tym czasie za bezpieczeństwo młodzieży oraz porządek na wyznaczonym
odcinku zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycielskich.
27. W czasie przerw międzylekcyjnych sale są wietrzone i zamknięte na klucz, a uczniowie
przebywają w wyznaczonych miejscach budynku szkolnego i jego otoczenia oraz
podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących. Tylko w czasie przerwy
śniadaniowej uczniowie przebywają w sali lekcyjnej z nauczycielem.
28. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi dyżurującemu wszelkie naruszenia regulaminu.
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29. Przed rozpoczęciem zajęć (po dzwonku) klasa ustawiona parami czeka na nauczyciela.
30. W przypadku nieobecności nauczyciela gospodarz klasy lub jego zastępca zgłasza ten
fakt w pokoju nauczycielskim. Klasa w tym czasie czeka w ciszy przy sali lekcyjnej.
31. Po ostatniej lekcji, prowadzący ją nauczyciel ma obowiązek odprowadzić klasę do szatni
(z wyłączeniem klas, które przebierają się w salach lekcyjnych).
32. Uczniowie nieuczęszczający na religię w trakcie jej trwania przebywają w świetlicy
szkolnej. W przypadku, gdy lekcja religii jest w planie na pierwszej lub ostatniej lekcji
klasy uczeń może być zwolniony do domu tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców
wyrażanej jednorazowo na cały rok.
33. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przebywają razem z klasą na sali
gimnastycznej. W przypadku, kiedy zajęcia są w planie na pierwszej lub ostatniej lekcji
klasy uczniowie ci mogą być zwolnieni do domu tylko na podstawie pisemnej prośby
rodziców obejmującej okres zwolnienia.
34. O zmianach planu lekcji dla uczniów klasę dzień wcześniej informuje pracownik szkoły.
Potwierdzenie informacji zostaje odnotowane w dzienniku zastępstw. Informacja pojawia
się również w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń.
35. Uczniów zwolnionych z lekcji na potrzeby szkoły (konkursy, zawody, występy itp.) uważa
się za obecnych, a w dzienniku dokonuje wpisu z podaniem rodzaju zajęć.
36. Rodzic może zwolnić ucznia z zajęć. Szczegółowe zasady zwalniania reguluje procedura
zwalniania uczniów z zajęć.
37. Wychowawca klasy uznaje godziny nieobecne jako nieusprawiedliwione, jeśli w ciągu
2 tygodni nie uzyska wiarygodnej informacji od rodziców o przyczynie nieobecności
ucznia w szkole.
38. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dłuższej niż jeden tydzień, z nieznanych
przyczyn, wychowawca kontaktuje się z rodzicami i informuje pedagoga.
39. W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego stosuje się
procedurę postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku
szkolnego zawartą w procedurach postępowania w przypadku występowania przejawów
demoralizacji i zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli
40. W szkole mogą być organizowane dyskoteki dla uczniów naszej szkoły. Szczegółowe
zasady określa regulamin dyskotek i zabaw szkolnych.

