Załącznik nr 1 do zarządzenia nr S.020.18. KŁ.2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie
Z dnia 27. 09. 2017 r. w sprawie regulaminu wychowawczo-porządkowego
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie

Regulamin wychowawczo-porządkowy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

SAVOIR-VIVRE
1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły wypowiadając słowa: ”dzień dobry”
2. Rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy.
3. Zachowuje się stosownie i ma obowiązek przestrzegania zasad kulturalnego współżycia
społeczności szkolnej.
4. Nie nosi nakryć głowy na terenie szkoły.
5. Nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.

STRÓJ SZKOLNY
1. Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani czysto i schludnie, obowiązuje ich strój prosty
o stonowanej barwie.
2. W dni uroczyste obowiązuje strój galowy- biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub
spodnie.
3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, noszenie ekstrawaganckich fryzur,
biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, noszenie kolczyków w nosie.
4. Obowiązuje zmiana obuwia na lekkie buty sportowe na białej podeszwie.
SZATNIA
1. W szkole obowiązuje zmiana obuwia i pozostawienie ubrań w szatni / szafkach uczniowskich.
2. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw szatnie są zamknięte.
3. Panie woźne maja obowiązek otwierania szatni jedynie w sytuacjach następujących:
-klasa kończy zajęcia,
-uczniowie wychodzą z nauczycielem na zewnątrz,
-uczeń jest wcześniej zwolniony z zajęć
-przedstawia zwolnienie lub informację do wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego
lekcję.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni po zajęciach.
5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szatni.
ŁAZIENKI I PRZEBIERALNIA
1. Zabrania się palenia papierosów i używania środków psychotropowych na terenie szkoły.
Łazienki są kontrolowane przez nauczycieli dyżurujących.

2. Zabrania się także posiadania, używania i udzielania jakichkolwiek środków odurzających, w
tym e- papierosów na terenie szkoły.
3. W łazienkach przebywa się tylko w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych.
4. Nad bezpieczeństwem uczniów w przebieralni czuwa nauczyciel wychowania fizycznego.
ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
1. Nie wolno w trakcie zajęć i czasie przerw opuszczać budynku szkolnego. Jedynie w czasie
przerw, w dni pogodne i suche można wyjść na boisko szkolne.
2. Uczniowie mają obowiązek zastosować się do poleceń wydawanych przez personel szkoły.
3. Uczniowie dbają o utrzymanie czystości w szkole. Zobowiązani są do sprzątania po sobie. W
szkole obowiązuje segregacja śmieci.
4. Uczeń przebywając w szkole zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż a w
szczególności w szkole obowiązują zakazy:
-biegania po schodach i korytarzach szkolnych.
-siadania na parapetach
-wychylania się przez okna
-wspinania się na barierki, kraty, bramki i ogrodzenie
-urządzania bójek bądź zabaw naśladujących walki
-urządzania zabaw w łazienkach szkolnych
-gry w piłkę na korytarzach, dziedzińcu szkolnym, a także podczas przerw na boisku szkolnym
-zapraszania do szkoły osób obcych (w przypadku zauważenia na terenie szkoły osób
postronnych, uczniowie mają obowiązek powiadomić o tym pracownika szkoły)
5. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw zgodnie z odrębnym regulaminem.
6. Uczniowie przychodzący wcześniej do szkoły lub pozostający po lekcjach zobowiązani są do
oczekiwania na zajęcia szkolne w świetlicy, bibliotece szkolnej. Obowiązkiem ucznia jest udać
się do świetlicy, biblioteki bezpośrednio po przyjściu do szkoły lub skończonych zajęciach.
7. Za umyślnie wyrządzone szkody materialne rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność
finansową.
8. Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, przedmiotów i
substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.
9. Na lekcjach uczniowie nie korzystają z żadnych urządzeń elektronicznych bez zgody
prowadzącego. W przypadku złamania tej zasady prowadzący ma prawo skonfiskować
urządzenie i przekazać je dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, od których urządzenie
odbierają rodzice w czasie zebrania. W przypadku powtarzającego się łamania zasad
urządzenie oddawane jest bezpośrednio rodzicom ucznia w umówionym terminie.
10. Prowadzący zajęcia lub dyżurujący nauczyciel ma prawo skonfiskować przedmioty lub
substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub życia albo zakłócają spokój i
obniżają komfort nauki. Skonfiskowane przedmioty należy przekazać dyrektorowi lub
pedagogowi szkolnemu albo bezpośrednio rodzicom ucznia w umówionym terminie.
11. Zgodnie z polskim prawem nikogo z pracowników i uczniów SP1 bez jego zgody nie wolno
fotografować ani nagrywać jego wypowiedzi. Wyjątkiem są oficjalne uroczystości szkolne i
klasowe.
12. Zgodnie z polskim prawem nie wolno rozpowszechniać, także w Internecie treści
wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawdą lub w inny sposób naruszających dobro
kogokolwiek z pracowników lub uczniów SP1 oraz ich rodzin.

PROCEDURY LEKCYJNE
1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą i czekają na nauczyciela. W
sytuacji, gdy nauczyciel nie przychodzi, przewodniczący samorządu klasowego lub dyżurny
proszony jest o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły.
2. Uczniowie mają obowiązek punktualnie przychodzić na lekcje.
3. Podczas lekcji nie należy żuć gumy, jeść.
4. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
5. Wszystkie przedmioty, które znajdują się w otoczeniu ucznia, są jego własnością, nie są
związane z nauką, a przyczyniają się do rozpraszania uwagi, nauczyciel ma prawo
skonfiskować i oddać rodzicom.
6. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek napisów na ławkach, krzesłach, ścianach czy innych
sprzętach.
7. Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie,
a kontrolują dyżurni.
8. W pracowniach przedmiotowych należy dodatkowo stosować się do przepisów zawartych w
odrębnych regulaminach.
NIEOBECNOŚCI
1. Uczeń jest zobowiązany do codziennego noszenia dzienniczka.
2. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach musi mieć formę pisemną i zawierać przyczynę
nieobecności i podpis rodzica ( prawego opiekuna) lub upoważnionej do tego osoby.
Usprawiedliwienie nieobecności możliwe jest również poprzez dziennik elektroniczny.
3. Usprawiedliwienie należy złożyć/wysłać poprzez dziennik elektroniczny do wychowawcy
klasy w terminie 5 dni od powrotu do szkoły.
4. Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią
lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić.
Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub wysłanego
poprzez dziennik elektroniczny.
5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w bibliotece
szkolnej lub w świetlicy pod opieką nauczyciela. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją
w planie, na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może być
zwolniony do domu.
6. Uczniowie zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego przebywają na
sali gimnastycznej w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego.
7. Uczniowie zwolnieni z zajęć WF decyzją Dyrektora Szkoły przebywają w tym czasie w miejscu
wskazanym we wniosku przez rodziców i zaakceptowanym przez Dyrektora Szkoły.
8. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać
wyraźny zapis o zwolnieniu „do domu”, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z
ćwiczeń z obecnością w sali.
9. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. Naruszenie regulaminu
odnotowane będzie przez nauczycieli i wychowawców, również na wniosek innych
pracowników szkoły, w zeszytach uwag. Przestrzeganie regulaminu będzie podstawą
wystawienia oceny z zachowania. Regulamin podpisuje wychowawca ( zapoznałem się z
treścią), nauczyciele oraz uczniowie i rodzice (ponoszę odpowiedzialność za przestrzeganie

powyższego regulaminu; czuję się odpowiedzialny za przestrzeganie powyższego regulaminu
przez moje dziecko).
10. Uczeń, który nie uczestniczy w klasowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej jest
zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych klasy równoległej wyznaczonej przez
Dyrektora Szkoły.

