
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 7 

w Szczecinie 

 
Głównym celem  Regulaminu jest: 

1. zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, 
2. zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, 
3. wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej. 

 
Osiągnięcie celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu Regulaminu przez 
szkołę jak również przez Rodziców. 

 
  
ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO 
  

 Szkoła czynna jest od godziny 700 do 17.00. Nauczyciele rozpoczynają dyżur 
opiekuńczy w świetlicy szkolnej o godzinie 700, kończą o 17.00.Budynek 
szkolny zamykany jest o godz. o 17.00. 

 Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30.  
 Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni i udają się do 

świetlicy, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela. Uczniowie klas1 – 3 
przy szatniach oczekują na nauczyciela. Natomiast uczniowie klas 4 - 6 
rozpoczynający zajęcia o godzinie 8.00 przychodzą o godzinie 7.45                       
i przechodzą do swoich sal lekcyjnych gdzie  oczekują na nauczyciela. 

 Po ostatniej lekcji uczniowie sprzątają salę lekcyjną, układają krzesełka na 
stolikach. 

 Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję wyłącza tablicę interaktywną,  
komputer, rzutnik multimedialny oraz sprawdza zamknięcie okien. Do tego 
momentu uczniowie nie wychodzą z sal lekcyjnych. 

 Z gabinetu pielęgniarki uczniowie korzystają tylko w czasie przerw                         
z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji (nagłe zachorowanie itp.). 
Pielęgniarka o takich wypadkach  informuje rodziców telefonicznie. 
Dodatkowo podejmowane są doraźne, obowiązkowe kontrole w zakresie 
higieny, takie jak np. sprawdzanie czystości głowy, skóry w których 
obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. 

 Uczniowie pozostają pod opieką szkoły od momentu rozpoczęcia zajęć 
lekcyjnych do ich zakończenia (łącznie z zajęciami pozalekcyjnymi 
prowadzonymi przez szkołę). 

 Uczniowie uczestniczący w zajęciach organizowanych przez różne 
zewnętrzne podmioty objęci są opieką prowadzących te zajęcia. 

 Do szkoły nie należy przynosić cennych przedmiotów. Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za ich zaginięcie. 

 



UCZNIOWIE A ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY. 
 

 Uczniowie mają prawo oczekiwać pomocy ze strony nauczycieli, pracowników 
szkoły. 

 Uczniowie przychodzą do szkoły 15 do 10 minut wcześniej przed 
rozpoczęciem lekcji, a wychodzą ze szkoły po ich zakończeniu. 

 Uczniom w czasie zajęć lekcyjnych, bez zgody wychowawcy nie wolno 
opuszczać terenu szkoły. 

 Uczniowie korzystają z szatni przed i po lekcjach, w innych przypadkach za 
zgodą dyżurującego nauczyciela.  

 W części sportowej uczniowie przebywają tylko w przypadku godzin 
wychowania fizycznego i są pod opieką nauczyciela uczącego. 

 W stołówce szkolnej przebywają tylko osoby spożywające posiłek i tylko                    
w wyznaczonych dla danej grupy godzinach. 

 Podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz biegania po korytarzach, 
korzystania z rolek, deskorolek czy rowerków. 

 Telefony komórkowe są przechowywane w szafkach i mają służyć uczniowi do 
kontaktu z rodzicami. Obowiązuje zakaz korzystania z nich na lekcjach                      
i przerwach chyba, że nauczyciel w ramach pracy edukacyjnej zezwoli. 
 

 

RODZICE A ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO 

 Rodzice są zobowiązani przywieźć dziecko do szkoły przed pierwszym 
dzwonkiem, by miało czas na skorzystanie z szatni i przygotowanie się do 
pierwszych zajęć.  

Spóźnienia powodują dezorganizację pracy uczniów, którzy punktualnie rozpoczęli 
lekcję. 
 

 Obowiązkiem Rodziców jest poinformowanie szkoły (telefonicznie)                             
o powodach nieobecności ucznia w szkole do godziny 900 w dniu, w którym 
uczeń jest nieobecny. O zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego decyduje 
nauczyciel wych. fiz. na podstawie prośby rodziców przesłanej za 
pośrednictwem i-dziennika lub zwolnienia lekarskiego.  

 Opuszczenie szkoły przez ucznia przed zakończeniem zajęć lekcyjnych 
może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach i powinno być 
poprzedzone informacją przekazaną do sekretariatu pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. Jeżeli Rodzice zabierają dziecko przed zakończeniem lekcji, 
zobowiązani są potwierdzić to  u wychowawcy klasy / nauczyciela w świetlicy 
szkolnej. 

 Bezpośredniemu kontaktowi rodziców z nauczycielami służą zebrania klasowe 
lub indywidualne spotkania w uzgodnionym wcześniej - pocztą 
elektroniczną, przez i-dziennik lub telefonicznie terminie. Podczas przerw 
nauczyciel pełni dyżur, który ma zagwarantować bezpieczeństwo dzieci, nie 
ma więc możliwości rozmowy z rodzicami. 



 Bieżącą komunikację rodzic-nauczyciel umożliwia telefon, i-dziennik. 

 W czasie godzin lekcyjnych zabronione jest przebywanie na terenie szkoły 
osób postronnych. Szkoła dla bezpieczeństwa dzieci będzie zamykana               
o godz. 9.00. Osoby deklarujące chęć załatwienia spraw w sekretariacie 
szkoły wpisując  się do zeszytu zaznaczając do kogo się udają. 

 W zebraniach wychowawczych klas uczestniczą rodzice/prawni opiekunowie. 
Z racji ważnych omawianych na nich spraw, dzieci nie mogą w nich brać 
udziału. 

 Ze względów bezpieczeństwa uczniów i ochrony podłóg w szkole obowiązuje 
zakaz jazdy wózkami. 

 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy w szkole regulują odrębne 
zasady ( umieszczone na drzwiach wejściowych, stronie internetowej). 

I. W przypadku pojawienia się trudności wychowawczych w szkole 
podejmowane są następujące kroki: 

1. rozmowa nauczyciela z uczniem; 
2. rozmowa nauczyciela z rodzicami i uczniem; 
3. rozmowa wychowawcy z uczniem; 
4. rozmowa wychowawcy z rodzicami i uczniem; 
5. rozmowa  pedagoga z uczniem; 
6. rozmowa pedagoga z rodzicami i uczniem; 
7. rozmowa dyrektora z uczniem; 
8. rozmowa dyrektora i pedagoga z rodzicami i uczniem; 
9. posiedzenie Komisji Wychowawczej (nauczycieli uczących 

ucznia, pedagoga, dyrektora i rodziców); 
10. skierowanie ucznia do specjalistycznej poradni; 
11. skierowanie rodziców z uczniem do specjalistycznej poradni; 
12. przy braku współpracy rodziców ze szkołą skierowanie sprawy 

dotyczącej trudności wychowawczych do sądu rodzinnego celem 
wglądu w sytuację rodzinną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podstawa prawna:  

 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z 2 kwietnia 1997 r.  
 Art. 48.1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z 

własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień 
dojrzałości dziecka,                    a także wolność jego sumienia i wyznania 
oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich 
może nastąpić tylko w przypadkach określonych                    w ustawie i tylko 
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

 USTAWA z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty 
 
Art. 1.System oświaty zapewnia w szczególności: 2) wspomaganie przez 
szkołę wychowawczej roli rodziny. 

 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 

 1.Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji                            
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, 
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają 
obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i 
za cały ludzki świat. 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. 

  Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są 
obowiązani do: 

 1/ dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

 2/ zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

 3/ zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć 
szkolnych, 

 4/ zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, 
warunków nauki określonych w zezwoleniu wydanym przez dyrektora szkoły , 

 Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20.). 
Szkoła, jeżeli stwierdzi zaniedbywanie obowiązków przez rodziców 
(opiekunów - prawnych) powinna poinformować o tym Sąd Rodzinny. 

 


