REGULAMIN SZKOLNY
Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

Podstawa prawna
Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu zwana dalej Szkołą, działa na podstawie ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r., a także w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły,
obowiązujące w Szkole regulaminy oraz zarządzenia Dyrektora Szkoły.

Rozdział I – Organizacja pracy Szkoły
Zasady ogólne
§1
1. Szkoła jest otwarta od godz. 6.45 do 17.30, a w czasie imprez szkolnych i spotkań zgodnie
ustalonym z harmonogramem.
2. Świetlica szkolna funkcjonuje od godz. 6.45 do 17.00 (zgodnie z obowiązującym
Regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu).
3. Biblioteka, pedagog, psycholog, logopeda oraz pielęgniarka szkolna pracują według
harmonogramów wywieszonych na drzwiach gabinetów.
4. Sekretariat przyjmuje interesantów wg harmonogramu wywieszonego na drzwiach
sekretariatu.
5. Osoby niebędące pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły po uprzednim
pobraniu identyfikatora oraz wpisaniu się do Księgi Wejść (zgodnie z Regulaminem
przebywania rodziców i osób obcych w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu).
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Zajęcia edukacyjne
§2
1. Zajęcia edukacyjne na terenie Szkoły odbywają się w godzinach, od 07.30 do 17.25,
w systemie dwuzmianowym.

NUMER LEKCJI

GODZINY ODBYWANIA SIĘ LEKCJI

1

07.30 – 08.15

2

08.25 – 09.10

3

09.20 – 10.05

4

10.15 – 11.00

5

11.10 – 11.55

6

12.05 – 12.50

7

13.00 – 13.45

8

14.05 – 14.50

9

15.00 – 15.45

10

15.50 – 16.35

11

16.40 – 17.25

2. Przerwa obiadowa trwa 20 minut, a pozostałe po 10 minut, z wyjątkiem przerw
po 9 i 10 lekcji, które trwają 5 minut.
3. Harmonogram zajęć edukacyjnych w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym fakcie uczniów oraz rodziców.
4.

Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych oraz w czasie przerw
odpowiadają nauczyciele prowadzący ww. zajęcia i pełniący dyżury.

5. Uczniowie klas I – III podczas przerw przebywają na korytarzu lub w salach lekcyjnych
na I piętrze.
6. Uczniowie klas IV – VI przerwy spędzają na korytarzu lub boisku szkolnym, w miejscach
objętych opieką nauczyciela.
7. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury (zgodnie z Regulaminem pełnienia
przez nauczycieli dyżurów w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu).
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Zajęcia pozalekcyjne
§3
1. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Uczniowie mają prawo wyboru zajęć stosownie do swoich zainteresowań i możliwości,
z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze,

korekcyjno-kompensacyjne,

rewalidacyjne,

socjoterapeutyczne są obowiązkowe dla uczniów, którzy zostali na nie skierowani przez
nauczyciela, wychowawcę, logopedę oraz na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Dyrektor może ograniczyć prawo udziału w zajęciach pozalekcyjnych uczniowi, który:


narusza dyscyplinę na tych zajęciach, utrudniając ich prowadzenie,



nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,



otrzymał karę w oparciu o obowiązujący w Szkole system kar i nagród.

5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie przerw
odpowiadają nauczyciele prowadzący ww. zajęcia.

Rozdział II – Porządek i dyscyplina pracy uczniów
§4
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne
przewidziane w planie lekcji.
2. Uczniowie przybywający do Szkoły wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem swoich
zajęć są zobowiązani do udania się do świetlicy lub biblioteki szkolnej i oczekiwania
w tych miejscach na rozpoczęcie swoich zajęć. Ze względów bezpieczeństwa
niedozwolone jest przebywanie dziecka bez opieki ww. sytuacji na terenie szkoły poza
wymienionymi miejscami.
3. Uczniowie spóźniający się na lekcje są zobowiązani do niezwłocznego udania się do sali,
w której odbywają się zajęcia przewidziane planem lekcji dla jego klasy.
4. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się obok sali lekcyjnej, w której mają mieć
zajęcia i w ciszy oczekują na przybycie nauczyciela.
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5. Jeżeli w przeciągu 3-5 minut po dzwonku na lekcję nie ma nauczyciela pod salą, w której
klasa ma zajęcia, przewodniczący lub inny członek samorządu klasowego ma obowiązek
poinformowania o tym fakcie wicedyrektora Szkoły lub przekazać tę informację do
sekretariatu.
6. W trakcie realizacji zadań dydaktycznych Szkoła zapewnia każdemu uczniowi:
a) właściwie zorganizowany proces kształcenia,
b) rzetelną i sprawiedliwą ocenę zachowania oraz postępów w nauce,
c) rozwijanie zdolności i zainteresowań.
7. W trakcie lekcji uczeń powinien:
a) aktywnie uczestniczyć w lekcji wykonując polecenia nauczyciela prowadzącego
zajęcia,
b) kończyć pracę na wyraźny sygnał nauczyciela,
c) pozostawić po sobie porządek,
d) wstać, jeżeli do klasy wchodzi dyrektor lub nauczyciel.
8. W czasie pobytu w Szkole uczeń powinien:
a) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczniów,
b) przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów,
c) dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
9. Uczeń obowiązany jest – w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły –
okazywać szacunek oraz respektować wszelkie uwagi do niego kierowane.
10. W czasie pobytu w Szkole uczeń nie może:
a) stosować przemocy fizycznej wobec innych uczniów,
b) używać wulgaryzmów,
c) posiadać niebezpiecznych przedmiotów,
d) palić papierosów i stosować innych używek,
e) niszczyć mienia szkolnego,
f) zaśmiecać szkoły.
11. Za świadomie zniszczony sprzęt szkolny odpowiada uczeń i jego rodzice / prawni
opiekunowie.
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Opuszczanie terenu szkoły
§5
1. Po zakończeniu ostatnich zajęć wszyscy uczniowie schodzą do szatni pod opieką
nauczycieli.
2. Uczniowie po zakończeniu swoich zajęć udają się do domu lub oczekują na przybycie
rodziców / prawnych opiekunów w świetlicy lub bibliotece szkolnej. Ze względów
bezpieczeństwa niedozwolone jest przebywanie dziecka bez opieki ww. sytuacji na terenie
szkoły poza wymienionymi miejscami.
3. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć
edukacyjnych (z wyjątkiem uczniów korzystających ze stołówki w Gimnazjum nr 27).
4. O fakcie samowolnego opuszczenia przez ucznia pojedynczych lekcji Szkoła
niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców / prawnych opiekunów.
5. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach odbywa się na pisemną prośbę rodziców /
prawnych opiekunów z podaniem przyczyny lub na podstawie zwolnienia lekarskiego,
dostarczonych w terminie 7 kolejnych dni po zakończeniu nieobecności.
6. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje:
a) na pisemną prośbę rodziców / prawnych opiekunów,
b) poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców / opiekunów prawnych,
po poinformowaniu o tym fakcie wychowawcę lub nauczyciela danych zajęć.
7. Zabrania się spędzania przerw na boisku szkolnym w dni deszczowe oraz w okresie
zimowym. Zmiany w tym zakresie zarządza dyrektor Szkoły.
Wyposażenie i ubiór szkolny
§6
1. Uczniowie uczęszczają na zajęcia w stroju stosownym, czystym i schludnym.
2. W dniach uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
3. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny określony przez
nauczyciela wychowania fizycznego.
4. Każdy uczeń ma obowiązek zostawiania okrycia wierzchniego i obuwia w swojej szafce.
5. Na terenie Szkoły obowiązuje noszenie obuwia zmiennego od października do końca
maja, a w pozostałym okresie w dni deszczowe.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności (zgubienie, zniszczenie lub kradzież) za
wartościowe przedmioty przynoszone do Szkoły .
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7. Zabrania się uczniom używania w czasie lekcji telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych.
8. Niedozwolone jest głośne odtwarzanie muzyki z urządzeń elektronicznych na przerwach
między lekcjami.
9. Na terenie Szkoły obowiązuje kategoryczny zakaz fotografowania, nagrywania lub
filmowania bez zgody dyrektora Szkoły.

Rozdział III – System kar i nagród
§7
1. Uczeń może być nagrodzony zgodnie z obowiązującym w Szkole systemem nagród
zapisanym w Statucie Szkoły.
2. Uczeń może być ukarany zgodnie z obowiązującym w Szkole systemem kar zapisanym
w Statucie Szkoły.

Rozdział IV – Inne postanowienia
§8
1. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność:
a) wychowawca,
b) pedagog / psycholog szkolny,
c) wicedyrektor szkoły,
d) dyrektor szkoły.
2. Miejscem kontaktów rodziców / prawnych opiekunów z wychowawcami klas,
nauczycielami

przedmiotów,

pedagogiem

szkolnym,

psychologiem,

logopedą,

wicedyrektorami i dyrektorem jest Szkoła, tj. sale lekcyjne oraz gabinety (psychologa
i pedagoga szkolnego, wicedyrektorów i dyrektora). Poza tymi miejscami informacji nie
udziela się.
3. Niedozwolone jest udzielanie przez nauczyciela informacji rodzicom / prawnym
opiekunom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych oraz dyżurów.
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4. W

Szkole

funkcjonuje

dziennik

elektroniczny.

Nauczyciele

poprzez

moduł

WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym informują rodziców o organizacji pracy
Szkoły, o ważnych wydarzeniach zaplanowanych w klasie, o aspektach pracy
dydaktycznej. Wszystkie sprawy wychowawcze oraz takie, które wymagają wyjaśnienia
lub mediacji są omawiane w czasie osobistych spotkań rodzica / prawnego opiekuna
dziecka z wychowawcą / nauczycielem przedmiotu w terminach przewidzianych
w Kalendarzu Szkolnym (konsultacji lub zebrań), bądź w czasie indywidualnie
umówionych spotkań.
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Regulamin szkolny Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną po konsultacji z Samorządem Uczniowskim
i Radą Rodziców.
2. Do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie uprawniony jest dyrektor Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły dokonuje zmian po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Samorządem
Uczniowskim i Radą Rodziców.
4. Zmiany w regulaminie dokonywane są w formie pisemnych aneksów.

Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
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