REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2
im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
CZĘSTOCHOWA
1. Szkoła jest czynna w godzinach od 7.00 do 20.00, a sekretariat od poniedziałku do piątku od
godziny 7.30 do 15.30, a w soboty od 8.00 do 13.00.
2. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach od 7.30 do 16.30.
3. Klucze do sal pobierają i oddają nauczyciele.
4. Uczeń przychodzi do szkoły na 10 minut przed pierwszą lekcją, rozbiera się w szatni i
obowiązkowo zmienia obuwie.
5. Nauczyciele pełnią dyżur w szatni i na korytarzach szkolnych od godziny 7.45 oraz na każdej
przerwie zgodnie z grafikiem.
6. Uczeń wchodzi do sali lekcyjnej waz z klasą i nauczycielem. Nie może przebywać poza nią bez
wiedzy i zgody nauczyciela.
7. Nauczyciele klas młodszych przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu zabierają uczniów z szatni
i zaprowadzają do sali.
8. Zabrania się uczniowi samowolnego opuszczania budynku szkoły w trakcie lekcji i przerw.
9. Uczniom nie wolno przebywać w szatni w czasie trwania zajęć i podczas przerw
międzylekcyjnych.
10. W przypadku zaginięcia odzieży lub obuwia fakt ten należy zgłosić pani woźnej oraz
wychowawcy klasy.
11. Podczas przerwy uczniowie przebywają na korytarzu przy swojej klasopracowni ich kolejnej
lekcji. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących.
Opuszczanie korytarza jest możliwe po uzyskaniu zgody dyżurującego nauczyciela.
12. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi dyżurującemu wszelkie naruszenie regulaminu.
13. W sali lekcyjnej podczas przerwy mogą przebywać dyżurni celem przygotowania jej do lekcji.
14. Przedstawiciele samorządu szkolnego mogę pełnić dyżury w czasie przerw przy toaletach i przy
wejściu do szkoły.
15. Przed rozpoczęciem zajęć, po dzwonku, klasa ustawiona parami oczekuje na nauczyciela.
16. Po skończonych lekcjach uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela. Szatnia
otwierana jest tylko w obecności nauczyciela lub za jego zgodą.
17. Po zakończonych lekcjach nauczyciel odnosi dziennik lekcyjny do pokoju nauczycielskiego.
18. Wszelkie bieżące informacje dotyczące pracy szkoły, aktualne ogłoszenia znajdują się w pokoju
nauczycielskim i tablicy przed pokojem.
19. Wychowawca klasy zawiadamia uczniów o zmianach w planie lekcyjnym.
20. W przypadku, gdy nauczyciel nie przychodzi na lekcję, przewodniczący klasy lub jego zastępca
zgłasza ten fakt wicedyrektorowi lub wychowawcy. Klasa w tym czasie oczekuje w ciszy i
spokoju przed salą lekcyjną.
21. Uczniowie klas I-III niećwiczący na basenie są pod opieką wychowawców, a uczniowie klas
IV-VI pod opieką nauczyciela przedmiotu. W przypadku, kiedy zajęcia wychowania fizycznego
są w planie lekcyjnym na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczniowie ci mogą być zwolnieni do
domu tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców obejmującej okres zwolnienia.
22. Uczniowie korzystają z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki.
23. Uczniowie muszą przestrzegać regulaminów: pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej,
basenu, świetlicy szkolnej i biblioteki.
24. Uczeń może być zwalniany z zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnej prośby rodziców lub
opiekunów, którą przedstawia wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności w tym dniu
nauczycielowi uczącemu.
25. Każdą absencję uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić informacją od rodziców lub prawnych
opiekunów w terminie 1 tygodnia. Rodzice powiadamiają szkołę o planowanej dłuższej

nieobecności dziecka.
26. Uczeń stosuje się do zaleceń dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleń
samorządu szkolnego i klasowego.
27. Po szkole poruszamy się w sposób bezpieczny nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych.
28. W szkole obowiązuje kategoryczny zakaz biegania i zabaw zagrażających bezpieczeństwu
uczniów.
29. Dbamy o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
30. Za umyślne zniszczenie sprzętu, pomocy naukowych przez ucznia oraz inne wyrządzone przez
niego szkody odpowiadają materialnie jego rodzice lub prawni opiekunowie.
31. W szkole i poza nią przestrzegamy zasad kultury i norm społecznych, troszczymy się o piękno
mowy ojczystej, przeciwstawiamy się przejawom brutalności, wulgarności i przemocy fizycznej
i psychicznej.
32. Zabrania się posiadania i używania przez uczniów tytoniu, e-papierosów, napojów
alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
33. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających
bezpieczeństwu i życiu innych osób.
34. Ucznia obowiązuje skromny, schludny strój.
35. Za odświętny strój (używany podczas uroczystości szkolnych i wyjść do teatru, muzeum,
filharmonii) uważa się białą bluzkę/ koszulę i granatowe lub czarne spodnie/ spódniczkę.
36. Uczeń nie może farbować włosów, malować paznokci, mieć tatuaży i innych szokujących ozdób
ciała.
37. Uczniom zabrania się noszenia biżuterii.
38. Uczeń zobowiązany jest do całkowitego wyłączenia telefonu komórkowego z chwilą wejścia do
szkoły. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego w wyjątkowych sytuacjach za
zgodą nauczyciela. Rozmowa telefoniczna odbywa się w miejscu wskazanym przez
nauczyciela. W szkole obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania nauczycieli, innych
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
39. W dyskotekach szkolnych może uczestniczyć wyłącznie młodzież uczęszczająca do SP nr 2.
Obowiązuje obuwie zmienne. Za organizację i porządek odpowiadają nauczyciele organizujący
imprezę.
40. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, a także osoby postronne mogę wejść na teren szkoły
po wylegitymowaniu się na portierni i wpisaniu się do zeszytu wejść.
41. Rodzice, opiekunowie oczekują na swoje dzieci w przedsionku szkoły lub przed budynkiem.
42. Zabrania się wprowadzania na teren szkoły psów i innych zwierząt.

