NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY
REGULAMIN UCZNIOWSKI
Przepisy ogólne
1. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza,
szanować pracowników szkoły i uczniów.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, zobowiązany
jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy
najmniejszy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi.
3. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
4. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem planowych zajęć wyłącznie po
zwolnieniu go przez nauczyciela - na podstawie pisemnego zaświadczenia od
rodziców przekazanego nauczycielowi nie później niż w dniu zwolnienia do godz.
8:15 w formie:
a) kartki / wpisu w „Zeszycie korespondencji”
lub
b) informacji przekazanej przez e-dziennik.
5. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, godziny nieobecności nie zostaną
usprawiedliwione.
6. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może
być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu
rodziców dziecka. Do czasu przybycia rodziców uczeń przebywa pod opieką
szkoły.
7. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.
8. Ucznia obowiązuje zakaz palenia
alkoholowych, środków odurzających.

papierosów,

spożywania

napojów

9. Uczniowi nie wolno tworzyć ani upubliczniać na portalach społecznościowych
oraz za pomocą wszelkich komunikatorów treści nieprawdziwych, niewłaściwych,
obraźliwych dla innych.
10. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników
oraz uczniów.
11. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w szkole do noszenia
zmiennego obuwia.
12. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty
porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem
ucznia jest ochrona i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem
i kradzieżą. W tym celu uczeń przechowuje swoją odzież w zamkniętej szafce
ubraniowej w szatni, a podręczniki i przybory szkolne na wyznaczonych w sali
półkach.
13. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły
należy je zdeponować u nauczyciela.
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14. W szkole obowiązuje zakaz:
1) bezzasadnego przebywania w toaletach; w kabinach może przebywać tylko
jedna osoba
2) przebywania w piwnicach, szatniach (bez zgody nauczyciela),
3) opuszczania budynku szkolnego,
4) biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw,
5) otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,
6) siadania na parapetach,
7) przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych
narzędzi, laserów, itp.,
8) zaśmiecania, brudzenia, plucia,
9) samowolnego używania przez uczniów telefonów i sprzętów multimedialnych
w budynku szkoły i na jej terenie w godzinach 8:15-15:00.
15. W budynku szkoły uczeń przemieszcza się spokojnym krokiem. Na schodach
obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo,
zachowując bezpieczną odległość.
16. Uczeń zobowiązany jest do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa
w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom
nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego.
17. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane
przez ich dziecko na terenie szkoły.
18. Strój ucznia musi być estetyczny, czysty, kolory stonowane. Obowiązuje zakaz:
1) farbowania włosów,
2) noszenia fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,
3) skąpego ubioru: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, w przypadku dziewcząt
krótkich spódnic, bluzek przeźroczystych, z dużym dekoltem lub
odsłaniających brzuch,
4) malowania paznokci, makijażu,
5) tatuaży,
6) drogiej, okazałej biżuterii.
19. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia
biżuterii i ozdób.
20. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój świąteczny. Dziewczęta
obowiązuje granatowa lub czarna spódnica, biała bluzka. Chłopców obowiązuje
garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie i biała koszula, krawat.
21. W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia szalików, czapek oraz innych
nakryć głowy, uczeń przebywa w zmiennym obuwiu oraz bez płaszcza, kurtki.
22. Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia „Zeszytu korespondencji”. Wszelkie
informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być
podpisane przez rodziców ucznia i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do
wglądu.
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23. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć pisemne usprawiedliwienie (od rodziców lub
lekarza) każdej nieobecności - w terminie do tygodnia licząc od ostatniego dnia
nieobecności.

Przepisy dotyczące zachowania w salach lekcyjnych
1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia i zajmują swoje miejsca.
2. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń
nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody
nauczyciela.
4. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych
znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad.
5. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.
6. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
7. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:
1) pozostawienia swojego miejsca w czystości,
2) uporządkowania swojej półki z podręcznikami i przyborami szkolnymi,
3) rozliczenia się z powierzonych mu pomocy dydaktycznych.
8. Do obowiązków dyżurnego należy w szczególności:
1) utrzymanie w czystości tablicy,
2) otwarcie okien po zakończeniu zajęć.
Wychowawca klasy może ustalić inne – dodatkowe zadanie dla dyżurnego.
9. Po ostatniej lekcji uczniowie udają się do świetlicy pod opieką nauczyciela.
Opiekę nad uczniami przejmuje nauczyciel dyżurujący.

Regulamin zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 5.02.2018 r.
Aktualizacja regulaminu (w zakresie formy zwalniania ucznia przed zakończeniem
planowych zajęć – pkt 4): wrzesień 2019 r.
Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2019 r.

