REGULAMIN SZKOLNY
Szkoły Podstawowej (klasy 1-3) Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w
Rybniku
§ 1.
WSTĘP
1. Podstawą regulaminu szkolnego jest statut Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Rybniku.
2. Niniejszy dokument reguluje szczegółowe, praktyczne zasady dotyczące codziennego
funkcjonowania i obowiązuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz,
w odpowiednich obszarach, również rodziców.
§ 2.
PRAWA UCZNIÓW
Uczniowie mają prawo:
1. Znać termin i zakres prac klasowych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Odpocząć od nauki (bez zadanej jakiejkolwiek pracy domowej) w czasie przerwy z racji
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w czasie ferii letnich i zimowych.
§ 3.
OBOWIĄZKI UCZNIÓW
Uczniowie mają obowiązek:
1. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, stosując się do ich
poleceń i próśb.
2. Okazywać osobom starszym należne ich wiekowi względy, np. ustępować miejsca
w autobusie, udzielać potrzebnej pomocy, rozmawiając ze starszymi wstawać i trzymać
ręce wyciągnięte z kieszeni.
3. Przestrzegać zasad kultury:
1) pozdrawiać spotykane osoby na terenie szkoły,
2) używać zwrotów grzecznościowych,
3) wystrzegać się wulgarnego słownictwa,
4) zachowywać ciszę w szkole i jej otoczeniu podczas trwania lekcji,
5) nie biegać i nie skakać po schodach,
6) porządkować swoje miejsce pracy.
5. Zwracać uwagę na noszone symbole, nie nosić znaków sprzecznych z wiarą katolicką.
6. Dbać o ochronę środowiska, o estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia szkoły,
szanować przedmioty i urządzenia użyteczności publicznej.
7. Nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych i urządzeń typu: laptop, tablet, gry oraz
innych cennych przedmiotów.
8. Naprawić wyrządzoną szkodę, przeprosić za niewłaściwe zachowanie.
9. Przychodzić punktualnie na lekcje i poprzedzający je apel poranny.
10. Zgłaszać problemy lub niepokojące sprawy wychowawcom lub nauczycielom
dyżurującym.
11. Zmieniać obuwie i pozostawiać w szafkach w szatni kurtki oraz buty.
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12. Zachowywać regulaminy świetlicy, biblioteki i innych pomieszczeń szkolnych.
§ 4.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘC LEKCYJNYCH
1. Uczniowie powinni wchodzić do klasy w porządku ustalonym przez nauczyciela.
2. Uczniowie nie mogą w czasie trwania lekcji chodzić po klasie, wychodzić z klasy ani
przebywać na korytarzu szkolnym.
3. Uczniowie chcący zabrać głos powinni podnieść rękę i czekać na pozwolenie nauczyciela.
4. Uczniowie powinni przestrzegać zasady, że w tym samym czasie może mówić tylko jedna
osoba.
5. Uczniom nie wolno wychylać się przez otwarte okno ani wchodzić na parapety.
6. Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczniowie udają się z nauczycielem
kończącym obowiązkowe zajęcia w danym dniu do szatni albo idą do świetlicy i tam
oczekują na rodzica.
§ 5.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZERW
1. Uczniowie w czasie przerw mają obowiązek wychodzenia z klasy.
2. Uczniowie nie mogą wychodzić za szklane drzwi, z wyjątkiem wyjścia do toalety.
3. Uczniowie nie mogą przebywać w toalecie w czasie, gdy z niej nie korzystają.
4. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw, ogrodu i boiska tylko w obecności nauczyciela
dyżurującego.
5. Od godz. 7.40 uczniowie po przebraniu się powinni niezwłocznie przejść z szatni na
korytarz pod opiekę nauczyciela dyżurującego.
§ 6.
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
1. Usprawiedliwienia nieobecności powinny być pisemne, podane imię i nazwisko ucznia,
data nieobecności, którą rodzić prosi by usprawiedliwić oraz powinien być podany powód.
Prośbę o usprawiedliwienie nieobecności rodzice powinni przedstawić w ciągu 7 dni od
powrotu ucznia do szkoły.
2. Zwolnienie dziecka z części lekcji odbywa się na pisemną prośbę rodzica, na której należy
wpisać: imię i nazwisko ucznia, datę, powód zwolnienia i zobowiązanie do wzięcia
odpowiedzialności w tym czasie za dziecko. Dłuższa niż tygodniowa nieobecność
niespowodowana chorobą powinna być wcześniej uzgodniona z dyrektorem szkoły.
3. Choroba ucznia
a) Jeśli jest to choroba zakaźna lub trwa dłużej niż 3 dni, to rodzice powinni to zgłosić do
sekretariatu albo do wychowawcy przez dziennik elektroniczny.
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b) Jeśli choroba była zakaźna lub dziecko chorowało dłużej niż 14 dni, to po powrocie do
szkoły należy dostarczyć do wychowawcy klasy zaświadczenie, że dziecko jest w pełni
zdrowe.
4. Zwolnienie lekarskie z WF
a) Jeśli uczeń ma długotrwałe (dłużej niż 2 tygodnie) przeciwwskazania do uczestnictwa
w zajęciach wychowania fizycznego, to rodzic powinien dostarczyć do sekretariatu
zwolnienie lekarskie. Ucznia zwalnia z zajęć dyrektor, nie wychowawca czy nauczyciel WF.
b) Uczeń, który nie ćwiczy, jest obecny na zajęciach WF.
c) Jeśli rodzic widzi poważny powód, żeby w danym dniu dziecko zwolnić z ćwiczenia na
zajęciach wychowania fizycznego, to rodzic może zwrócić się do nauczyciela,
prowadzącego w tym dniu WF z pisemną prośbą o zwolnienie z uczestnictwa, podając
powód tego zwolnienia.
§ 7.
ZASADY DOTYCZĄCE STROJU SZKOLNEGO
Na terenie szkoły uczniów obowiązuje strój szkolny:
1. Strój codzienny:
a) granatowa bluza z logo szkoły z długim lub krótkim rękawem (uczniowie nie powinni
nosić pod bluzami z krótkim rękawem bluzek z długim rękawem, ani zakładać na
mundurek polarów, swetrów itp.),
b) obuwie zmienne, powinny to być buty sportowe na miękkiej podeszwie, wygodne
i bezpieczne do chodzenia po szkole
c) dziewczęta: spodnie za kolana (nie legginsy) lub spódnica nie krótsza niż sięgająca do
kolan
d) chłopcy: spodnie za kolana
Strój odświętny
2. Mundurek galowy dla dziewczyn:
a) granatowa bluza z białym kołnierzem marynarskim lub (dla chętnych) biała bluza
z krótkim rękawem i białym kołnierzem marynarskim (pod bluzę należy zakładać białą
podkoszulkę)
b) granatowa spódnica
c) białe rajstopy lub białe podkolanówki
d) eleganckie czarne lub białe półbuty
3. Mundurek galowy dla chłopców:
a) granatowa bluza z granatowym kołnierzem marynarskim
b) biała koszula pod bluzę
c) eleganckie czarne lub granatowe spodnie
d) eleganckie czarne półbuty
4. Strój na wychowanie fizyczne
a) biała podkoszulka z krótkim rękawem (T – shirt)
b) białe skarpety
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c) tenisówki sportowe przeznaczone tylko do zajęć sportowych (wkładane lub zapinane
na rzep – nie sznurowane)
d) granatowe spodenki sportowe, proste bez żadnych metalowych ozdób (mogą być
dresy, ale nie leginsy)
e) długie włosy powinny być związane
5. Uczniowie mają obowiązek dbania o swój schludny i estetyczny wygląd:
a) odpowiednia fryzura: włosy w naturalnym kolorze
b) brak makijażu
c) zadbane i nie pomalowane naturalne paznokcie
6. W dni i w czasie kiedy nie obowiązuje mundurek szkolny, uczniowie na terenie szkoły
powinni mieć ubiór czysty, schludny i przyzwoity (bluzki nie mogą być na ramiączkach
i powinny zakrywać brzuch, spódnica nie krótsza niż sięgająca do kolan).
§ 9.
ZASADY ORGANIZACJI I UDZIAŁU W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ
1. Szkoła na początku roku szkolnego przygotowuje ofertę kół zainteresowań, dyrektor
wyznacza nauczycieli prowadzących, uzgadnia terminy odbywania się kół oraz podaje te
informacje do wiadomości uczniów i rodziców.
2. Ze względów organizacyjnych, różne koła mogą odbywać się w tym samym czasie. Każdy
uczeń może wybrać maksymalnie 3 koła.
3. Minimalna liczba uczniów uczestniczących w kole wynosi 6, natomiast maksymalna liczba
zależna jest od rodzaju koła.
4. Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań określa maksymalną liczbę uczestników oraz
zasady obowiązujące uczniów biorących udział w zajęciach. Zasady te powinny być
przygotowane w formie pisemnej i przekazane do wiadomości uczniów i rodziców. Każdy
uczeń jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad. W przeciwnym wypadku uczeń
okresowo będzie mógł realizować inne zajęcia pod opieką wychowawcy świetlicy.
5. Uczniowie uczestniczący w kołach odbierani są ze świetlicy i do niej odprowadzani przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia pozalekcyjne.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony prze Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku, w dniu 26 maja 2014 roku.
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