REGULAMIN
BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
im. św. Wojciecha w Tczewie.

Art. 1
Warunki pobytu ucznia w szkole
1.1
Otwarcie szkoły następuje o godzinie 6.30
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6:30 do 16:00
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 7:30.
Wejście główne do szkoły jest zamykane o 7:45,do budynku szkoły uczniowie wchodzą
wejściami nr 2 i nr 3 z boiska szkolnego.
Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 10 min. przed rozpoczęciem pierwszej lekcji.
Po dzwonku uczeń nie powinien przebywać na korytarzu bez uzasadnienia.
Jeżeli lekcje rozpoczynają się później niż o godz. 7:30, uczniowie przychodzą najwcześniej
na przerwie przed daną lekcją lub przebywają w świetlicy.
Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie kl. I-III po złożeniu wniosku oraz w wyjątkowych
sytuacjach dzieci z oddziału przedszkolnego, w miarę wolnych miejsc, czas pobytu dla
oddziału przedszkolnego nie może przekroczyć dwóch godzin dziennie.
Uczniowie oddziału przedszkolnego i kl. I – III zapisani do świetlicy szkolnej muszą do niej
dotrzeć wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych/do ukończenia 7 roku
życia/.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel oddziału przedszkolnego i klasy I odbiera dzieci
ze świetlicy szkolnej i odprowadza je do miejsca zbiórki klasy.
Po skończonych zajęciach nauczyciel kończący lekcje w danym dniu w oddziałach
przedszkolnych lub klasach I odprowadza zapisanych uczniów do świetlicy i dopilnowuje
odebrania pozostałych uczniów przez osoby upoważnione z boiska szkolnego, ( w razie
niepogody z korytarza).
Uczeń przebywa na terenie szkoły do ostatniej lekcji według planu na dany dzień..

Grafik zastępstw za nieobecnego nauczyciela w klasach I - III i oddziałach przedszkolnych
podaje wychowawca lub wskazany przez dyrekcję nauczyciel. W klasach IV - VI podaje
wychowawca i dodatkowo grafik jest udostępniony na tablicy ogłoszeń przy wejściu
głównym do szkoły.
1.2
Uczniowie uczęszczający do szkoły na zajęcia pozalekcyjne przychodzą na nie 5 min.
przed ich rozpoczęciem i czekają na nauczyciela przed odpowiednią salą.
Uczniowie czekający na zajęcia pozalekcyjne poza przerwami udają się do świetlicy
lub biblioteki i przebywają tam pod opieką nauczyciela.
Art. 2
Zwolnienie ucznia z lekcji
2.1
Uczniowie klas I – VI, którzy nie uczęszczają na określone lekcje, w czasie prowadzenia tych
zajęć przebywają w świetlicy szkolnej zgodnie z listą przygotowaną przez wychowawcę klasy
i przekazaną do wychowawcy świetlicy z określeniem dnia i godziny tych zajęć.
2.2.
Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica
(opiekuna), w której podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
Ucznia może zwolnić z danych lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel
danych lekcji.
2.3.
Uczeń może być zwolniony z zajęć prowadzonych w szkole przez nauczyciela na: zawody
sportowe, konkursy itp. zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami (przedstawienie
powodu zwolnienia i listy zwolnionych uczniów, karty wycieczki dyrektorowi i
zainteresowanym nauczycielom). Uczniowie zwolnieni z zajęć dla w. w. potrzeb szkoły są
uważani za obecnych.
Art. 3
Opuszczenie terenu szkoły przez ucznia
3.1
Uczeń po ostatniej lekcji opuszcza teren szkoły, chyba, że czeka na zajęcia pozalekcyjne.
3.2.
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zabierani są tylko przez osoby upoważnione
pisemnie. Nie są honorowane upoważnienia telefoniczne.

Art. 4
Nieobecność ucznia
4.1
Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, który był obecny w szkole
na poprzednich lekcjach, niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę, pedagoga
lub dyrektora szkoły. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się
rodzica lub szkoła prosi o interwencję odpowiednią jednostkę policji lub straży miejskiej.
Art. 5
Obowiązki ucznia
5.1
Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły
lub dyrektora o niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na terenie
szkoły.
5.2
Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, który prowadzi lekcję
lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy (jeżeli uczeń nie może zgłosić wypadku sam, zgłasza
to świadek zdarzenia).
5.3.
Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie zaginięcia swoich rzeczy w każdym przypadku
i tego samego dnia do wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5.4.
Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole do pozostawania na jej terenie.
Czasem pobytu w szkole jest okres od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia oraz w czasie
przerw.
5.5.
Uczeń ma obowiązek udziału w lekcjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku
obowiązujących w szkole.
5.6.
Uczeń, przebywając na terenie szkoły, a także poza jej terenem, zobowiązany jest do:
właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły,
okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom, chronienia zdrowia swojego
i innych, nie zażywania i posiadania żadnych używek (np. papierosów, alkoholu, narkotyków
itp).

Art. 6
Granice odpowiedzialności szkoły i nauczyciela
6.1
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
ponosi nauczyciel prowadzący.
6.2.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw ponosi nauczyciel dyżurujący,
a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych-nauczyciele sprawujący wtedy nad nimi
opiekę (zgodnie z zapisem wyjścia poza teren szkoły w zeszycie wyjść).
6.3.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za wypadki ucznia
w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej
terenie bez opieki.
6.4.
Uczeń zapisany do świetlicy szkolnej pozostaje pod opieką rodzica, opiekuna prawnego
lub nauczyciela do momentu wpisania go na listę obecności przez wychowawcę świetlicy.
6.5
Odpowiedzialność za zdarzenia i wypadki w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły
podczas zajęć i przerw przez ucznia ponoszą rodzice (opiekunowie)
6.6
W czasie przerw uczniowie przebywają na boisku szkolnym, w razie niesprzyjających
warunków pogodowych uczniowie klas I-III przebywają na parterze, a uczniowie klas IV-VI
na piętrze.
Na korytarzach mogą przebywać tylko uczniowie posiadający pisemne zwolnienie
(niedyspozycja).
Nauczyciel prowadzący zajęcia, po ich zakończeniu, zobowiązany jest dopilnować, aby
uczniowie przenieśli i ustawili plecaki pod salą, w której będą mieli następne zajęcia lekcyjne
oraz bezpiecznie wyszli na boisko.
W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury:
- dwóch na boisku
- dwóch na parterze
-jeden na piętrze
-jeden w stołówce w czasie przerw obiadowych

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych nauczyciele dyżurujący na boisku
wspomagają nauczycieli w szkole, jeden przechodzi na parter, drugi na piętro.
Nauczyciele pełniący dyżur w szkole zwracają szczególną uwagę na uczniów korzystających
z toalet i szafek na korytarzach oraz idących do biblioteki.
Art. 7
Zakazy i wyjątki od zakazów
7.1
Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły.
W wyjątkowych sytuacjach, np.: złe samopoczucie, za zgodą poinformowanego przez szkołę
rodzica (opiekuna), uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak pozostać
na terenie szkoły do momentu przybycia rodzica (opiekuna np. upoważnionego pełnoletniego
członka rodziny ucznia).
7.2.
Uczniów obowiązuje zakaz śmiecenia, wyrzucania śmieci przez okno, wyrzucania śmieci
w toaletach, zakaz śmiecenia obowiązuje również wokół terenu szkoły.
7.3.
W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach, skakania na schodach,
popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien i wychylania
się przez nie, przesiadywania w toaletach, trzaskania drzwiami, a także wszelkich innych
zachowań noszących znamiona niebezpieczeństwa.
W czasie trwania lekcji zabrania się hałasowania na korytarzach i nieuzasadnionych wyjść
z sali lekcyjnej w czasie zajęć.
7.4.
Zabrania się przynoszenia do szkoły własnego sprzętu sportowego (np.: piłek, deskorolek
itp.). Będzie on zatrzymywany w depozycie w szkole i wydawany rodzicom.
7.5.
Zabrania się uczniom zatykania urządzeń sanitarnych(muszle klozetowe, umywalki)
W sanitariatach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.
Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania przypadków mokrej podłogi
w sanitariatach.
7.6.
Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły wszelkich urządzeń jak telefony komórkowe,
odtwarzacze, urządzenia do gier. W przypadku ich zaginięcia szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
Uczeń, przebywający na terenie szkoły, w wyjątkowych sytuacjach może korzystać z telefonu
komórkowego tylko w czasie przerwy w celu kontaktowania się z rodzicami.

Zabrania się: nagrywania, filmowania, fotografowania. W czasie zajęć telefon musi być
wyłączony. Niezastosowanie się do zaleceń, wiąże się z zabraniem w. w. urządzenia
do dyrektora szkoły, od którego może być odebrany tylko przez rodzica.
7.7.
Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów i substancji
niebezpiecznych. Za ich ewentualne zagubienie czy zniszczenie szkoła nie ponosi
odpowiedzialności. Wszelkie przedmioty i substancje niebezpieczne będą odbierane uczniom
i przekazywane rodzicom.
Art. 8
Kary
8.1
W przypadku jakiegokolwiek naruszenia w. w. regulaminu, uczeń może być ukarany karami
przewidzianymi w Statucie Szkoły.
8.2.
Zniszczenie mienia szkoły przez ucznia będące następstwem naruszenia regulaminu
spowoduje konsekwencje finansowe w stosunku do rodziców (opiekunów prawnych) tego
ucznia.

