Regulamin Szkoły Podstawowej w
Zarszynie
Regulamin szkoły uwzględnia prawa i obowiązki ucznia zawarte w
Statucie Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka oraz zasady
zachowania zawarte w WSO.
Uwzględniając w/w dokumenty w Szkole Podstawowej w Zarszynie uczeń:
1. Przestrzega ustaleń i zaleceń władz szkolnych.
2. Przestrzega zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do nauczycieli,
pracowników szkoły oraz rówieśników.
3. Przeciwdziała wszelkim przejawom przemocy i brutalności, odpowiednio
reaguje w razie potrzeby.
4. Przestrzega zakazu zabaw zagrażających zdrowiu i życiu (np. bójek,
przewracania, popychania itp.)
5. Dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej.
6. Przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania
narkotyków.
7. Dba o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły
8. Szanuje mienie szkolne.
9. Przestrzega regulaminu świetlicy szkolnej oraz zasad kulturalnego
spożywania posiłków w jadalni.
10. Przestrzega ustaleń dotyczących zajęć lekcyjnych i przerw:
a) nie wagaruje,
b) punktualnie przychodzi na zajęcia (za spóźnienie uznaje się wejście
ucznia do klasy nie później niż 10 minut po dzwonku na lekcję),
c) czeka po dzwonku na lekcję na nauczyciela na korytarzu ( stoi w zwartym
szyku z innymi),
d) wywiązuje się z obowiązków ucznia,
e) zgłasza nieprzygotowanie i brak zadania na początku lekcji ( za
nieprzygotowanie uznaje się również brak stroju gimnastycznego),

f) przestrzega zakazu spożywania posiłków podczas lekcji oraz żucia gumy,
g) przestrzega zakazu przynoszenia do szkoły walkmanów, osobistych
odtwarzaczy, gier elektronicznych, telefonów komórkowych.
h) nie chodzi po klasie w czasie lekcji bez pozwolenia nauczyciela,
i) nie wychodzi do toalety w czasie lekcji ( chyba, że wcześniej zostało to
ustalone z rodzicami lub uzyska pozwolenie nauczyciela ),
j) wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła (ponownie siada na polecenie
nauczyciela),
k) pozostawia w ładzie i porządku salę lekcyjną po zakończeniu zajęć,
l) kończy lekcję na wyraźny sygnał nauczyciela,
m) nie siada w czasie przerw na parapetach i schodach.
11. Przestrzega ustaleń dotyczących nieobecności:
a) nie opuszcza w czasie zajęć lekcyjnych budynku szkoły,
b) przynosi od rodziców usprawiedliwienie nieobecności w szkole w terminie
do 7 dni, w przeciwnym przypadku nieobecności będą nieusprawiedliwione,
c) uzupełnia braki wynikające z absencji w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela danego przedmiotu,
d) uczeń może być zwolniony z lekcji tylko przez wychowawcę lub innego
nauczyciela na podstawie pisemnej prośby rodziców lub w razie złego
samopoczucia po uprzedniej konsultacji telefonicznej z rodzicami ( prawnymi
opiekunami),
e) uczeń, który na lekcji wychowania fizycznego nie ćwiczy w danym dniu,
ma obowiązek przebywać razem ze swoją grupą,
Uwagi:
zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego może wystawić rodzic
na okres nie dłuższy niż 1 tydzień. Dłuższa niedyspozycyjność winna być
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim,
12. Przestrzega ustaleń dotyczących wyglądu:
a) przestrzega zasad higieny osobistej ,

b) nosi strój schludny, estetyczny, odpowiedni do szkoły, nie gorszący
otoczenia,
c) nie chodzi w strojach nadmiernie odsłaniających ciało ( np. zbyt krótkich
spódniczkach i spodenkach, podkoszulkach na ramiączkach, w bluzkach
odsłaniających brzuch lub plecy),
d) nie nosi ubiorów i symboli typowych dla sekt i subkultur,
e) nosi strój apelowy ( uroczyste apele okolicznościowe, rozpoczęcie i
zakończenie roku szkolnego )
dziewczęta: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,
chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie,
f) przestrzega zakazu stosowania makijażu, noszenia zbyt długich paznokci,
malowania ich,
g) nie nosi ekstrawaganckiej niestosownej do szkoły fryzury, nie farbuje
włosów, nie nosi w szkole nakrycia głowy,
h) nie nosi kolczyków w nosie, brwiach, ustach i innych częściach ciała,
Uwaga:
dziewczęta mogą nosić skromne kolczyki jedynie w uszach, natomiast
chłopcom zabrania się noszenia wszelkich kolczyków.
Powyższe ustalenia dotyczą nie tylko zajęć lekcyjnych, lecz również
wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły. Dopuszcza się
skromny makijaż na dyskotekach szkolnych
i) ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego w odpowiednim stroju
określonym przez nauczyciela tego przedmiotu,
j) nosi w szkole bezpieczne, tekstylne, sportowe, obuwie zamienne.

Przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie ma znaczący wpływ
na ocenę z zachowania.

