Regulamin Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej
w Myślenicach
Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz współdziała z rodzicami
w kształtowaniu ich osobowości. Nauczyciel ma obowiązek w swoich działaniach kierować
się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Podstawa prawna
Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach, zwana dalej Szkołą,
działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły i w obowiązujących w szkole
regulaminach oraz w oparciu o zarządzenia Dyrektora Szkoły.
ROZDZIAŁ I: Organizacja pracy szkoły
§1
1. Budynek szkoły jest otwarty w czasie urzędowania i trwania obowiązkowych zajęć
szkolnych, pozalekcyjnych a także w czasie imprez szkolnych i spotkań z rodzicami.
2. Osoby nie będące pracownikami szkoły mogą wejść na teren szkoły po uprzednim
wylegitymowaniu się na portierni.
3. Sekretariat przyjmuje interesantów w/g harmonogramu wywieszonego na drzwiach
sekretariatu.
4. Biblioteka, pedagog szkolny oraz pielęgniarka szkolna pracują w/g harmonogramów
wywieszonych na drzwiach gabinetów.
5. W szkole działa świetlica szkolna zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świetlicy.
6. Przy szkole działa stołówka szkolna. Uczniowie korzystają ze stołówki w określonym
regulaminem porządku.

Zajęcia lekcyjne
§2
1. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się w godz. 800 do 1620, w systemie
jednozmianowym i przebiegają według obowiązującego harmonogramu.
Lekcja 1
800 – 845
Lekcja 2
855 – 940
Lekcja 3
950 – 1035
Lekcja 4
1050 – 1135
Lekcja 5
1145 – 1230
Lekcja 6
1250 – 1335
Lekcja 7
1355 – 1440
Lekcja 8
1445 – 1530
Lekcja 9
1535 – 1620
2. Przerwa obiadowa trwa 20 minut, a śniadaniowa 15 minut.
3. Harmonogram zajęć lekcyjnych może ulec zmianie podczas imprez i uroczystości szkolnych
zgodnie z planem pracy szkoły.
4. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z obowiązującym regulaminem dyżurów.
5. Uczniowie podczas przerw opuszczają klasy.
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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 ust. 3 i 4.
3. Zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne są obowiązkowe
dla uczniów, którzy zostali na nie skierowani przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga oraz
na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Dyrektor może ograniczyć prawo udziału w zajęciach pozalekcyjnych uczniowi,
który narusza dyscyplinę na zajęciach pozalekcyjnych, utrudniając ich prowadzenie, nie
przestrzega zasad bezpieczeństwa, otrzymał karę w oparciu o obowiązujący w szkole system
kar i nagród.
5. Za zajęcia organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponosi
prowadzący nauczyciel po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ II: Porządek i dyscyplina pracy uczniów
§4
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne przewidziane
w planie lekcji. Szkołę opuszczają po zakończeniu zajęć.
2. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami pod salą lekcyjną i oczekują
na przyjście nauczyciela.
3. Uczeń nie może opuścić miejsca, w którym odbywają się zajęcia bez zgody nauczyciela.
4. Po zakończonych lekcjach uczniowie mają obowiązek zostawić w sali porządek, zamknąć
klasę. Po ostatniej lekcji krzesełka należy ustawić na stolikach.
5. Uczniowie korzystają z toalety wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych. Podczas lekcji
nauczyciel zezwala na korzystanie z toalety tylko w uzasadnionych przypadkach
zdrowotnych, zapewniając uczniowi bezpieczeństwo.
6. Po zakończonych zajęciach wszyscy zapisani uczniowie obowiązkowo przebywają
na świetlicy.
7. Na świetlicy mogą przebywać również inni uczniowie- zgodnie z obowiązującym
regulaminem- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i spełnieniem wymogów
zagwarantowanych w prawie oświatowym.
8. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych
lub imprezach organizowanych na terenie szkoły.
9. Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela, na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
10. Uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas zajęć.
11. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
12. W szkole podczas przerw międzylekcyjnych nie wolno biegać.
13. Każdy uczeń troszczy się o własne mienie. W czasie przerw zabezpiecza je we własnym
zakresie.
14. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie w szkole
jest zabronione, w szczególności przedmioty wartościowe typu biżuteria, ozdoby, sprzęt
elektroniczny, telefony, smartfony i inne urządzenia telekomunikacyjne.
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15. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach podczas lekcji, przerw i imprez
szkolnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania i używania telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
16. Na przerwach dyżury pełnią nauczyciele zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
17. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego uczniowie
mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby
prowadzące akcje ratownicze i ewakuację obiektu oraz zachowania się w sposób określony
obowiązującymi procedurami.
18. W przypadku niszczenia mienia szkoły uczniowie i ich rodzice zobowiązani są
do naprawienia szkód.
Prawa i obowiązki uczniów
§5
Uczeń ma prawo do:
1. Informacji na temat zakresu wymagań i kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
2. Pełnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę w ramach lekcji oraz zajęć
pozalekcyjnych.
3. Przejawiania własnej aktywności i zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu wszystkich
możliwości szkoły.
4. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, rozwijanie samorządności
i samodzielności.
5. Uzyskania indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela w rozwijaniu swoich zdolności
i rozwiązywaniu trudności w nauce.
6. Udziału w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, w konkursach przedmiotowych,
tematycznych i zawodach sportowych.
7. Opieki ze strony nauczyciela w czasie zajęć w szkole i poza nią w czasie zajęć
dydaktycznych.
8. Pomocy ze strony nauczycieli, pedagoga i dyrektora szkoły we wszystkich swoich
problemach.
9. Nietykalności i poszanowania godności osobistej zarówno ze strony kolegów jak
i nauczycieli.
10. Jawnej, obiektywnej, umotywowanej, różnorodnej i systematycznej oceny swoich postępów
w nauce i zachowaniu.
11. Poprawienia oceny z pracy pisemnej w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
12. Sprawdziany i klasówki z omawianych partii materiału nauczyciel powinien zapowiedzieć
z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać do dziennika.
13. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy sprawdziany i klasówki
(nie więcej niż jeden dziennie). Nie dotyczy to sprawdzianów, których termin został
przełożony na prośbę uczniów.
14. Na pierwszej lekcji z danego przedmiotu po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo
prosić o to, aby nie był w tym dniu pytany.
Uczeń ma obowiązek:
1. Regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje, a nieobecności usprawiedliwiać w ciągu 7 dni
od powrotu do szkoły (w formie pisemnej w dzienniczku/ kontrolce ucznia).
2. Przychodzić do szkoły przygotowany do zajęć.
3. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach, uważać i nie przeszkadzać kolegom i nauczycielowi.
4. Chodzić po szkole w obuwiu zamiennym na jasnej podeszwie, schludnym stroju szkolnym,
z widocznym identyfikatorem.
5. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowywać się
zaleceniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.
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6. Szanować godność osobistą i nietykalność swoich kolegów. Za fizyczne lub psychiczne
znęcanie się nad kolegami stosuje się kary zgodne ze statutem szkoły.
7. Przestrzegać zasad kultury współżycia.
8. Szanować cudzą własność. W przypadku zniszczenia cudzej własności uczeń ma obowiązek
odkupić zniszczoną rzecz.
9. Zachowywać się kulturalnie na terenie szkoły i poza nią, szczególnie podczas imprez
organizowanych przez szkołę. Nie używać wulgarnych słów i nie stosować używek.
10. Godnie reprezentować szkołę podczas wszelkich wyjść i wyjazdów oraz szczególnie
dokładnie stosować się do ustaleń porządkowych w czasie ich trwania.
11. Dbać o czystość pomieszczeń szkolnych i terenu wokół szkoły oraz o mienie szkolne.
O celowym niszczeniu mienia szkolnego powiadamia się rodziców, którzy ponoszą
odpowiedzialność materialną.
Nagrody i kary
§6
1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę i pracę na rzecz
szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego,
Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: pochwała nauczyciela, pochwała
wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy, pochwała Dyrektora
wobec wszystkich uczniów szkoły, list pochwalny wychowawcy i Dyrektora do rodziców,
wpis do „Złotej Księgi”, odnotowanie wyróżniających osiągnięć na świadectwie szkolnym,
dyplom lub nagroda rzeczowa dla najlepszych uczniów, absolwentów szkoły, wytypowanie
ucznia do nagrody Zarządu Gminy za wybitne osiągnięcia.
4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem za średnią ocen powyżej 4,75 oraz co
najmniej bardo dobrą ocenę z zachowania.
5. Wzorowo pełnione funkcje w organizacjach szkolnych, wyróżniające wyniki
w olimpiadach, konkursach, zawodach międzyszkolnych, pierwsze miejsca w zawodach
szkolnych odnotowywane są jako szczególne osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
6. Za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów szkolnych ustala się następujące rodzaje kar:
upomnienie nauczyciela i napisanie raportu dotyczącego niewłaściwego zachowania
oraz obowiązkowy udział w zajęciach pozalekcyjnych wynikający z nałożonego upomnienia,
nagana wychowawcy, zakaz udziału ucznia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz lub
zajęciach pozalekcyjnych, nagana dyrektora, przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy.
7. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor wnioskuje o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku, gdy ten umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
dopuszcza się kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów.
8. Ponadto jeżeli uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, dopuszcza się
kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów oraz narusza godność
osobistą nauczyciela podlega odpowiedzialności karnej.
9. Kary wobec uczniów powinny być stopniowane. Jednak za szczególnie rażące naruszenie
postanowień statutu w postaci zachowań chuligańskich, stosowania przemocy wobec innych,
np.: zagarniania mienia, stosowania używek oraz innych działań skierowanych przeciwko
zdrowiu i życiu innych osób, a także w przypadku naruszenia dobrego imienia nauczycieli
pomija się stopniowanie kar. Równocześnie w/w zachowania skutkują zgłoszeniem tych
zdarzeń na policję.
10. Od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę uczeń może się odwołać
do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w terminie 7 dni od daty powiadomienia o nałożonej
karze.

4

11. Od kary nałożonej przez Dyrektora uczeń może się odwołać na piśmie do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni
roboczych.

Opuszczanie terenu szkoły
§7
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć z powodu ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych.
Zwolnienia dokonuje się na pisemną prośbę rodziców u wychowawcy klasy.
2. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje na pisemną prośbę rodziców lub poprzez
osobisty odbiór dziecka przez rodziców po wyrażeniu zgody przez wychowawcę, pedagoga,
dyrektora lub nauczyciela danych zajęć.
3. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach odbywa się na pisemną prośbę rodziców
z podaniem przyczyny lub na podstawie zwolnienia lekarskiego, dostarczonych w terminie
7 kolejnych dni po zakończeniu nieobecności.
4. Uczniowie mogą być dzień wcześniej zwalniani z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych
podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela.
5. Nieobecność ucznia usprawiedliwia wychowawca lub pedagog na pisemną prośbę rodziców
lub w inny sposób uzgodniony z rodzicami ucznia. Usprawiedliwienia należy dokonać
w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. Doręczenie usprawiedliwienia w tym terminie
jest obowiązkiem ucznia, a nie wywiązanie się z niego stanowi naruszenie regulaminu szkoły
i ma wpływ na ocenę zachowania.
6. W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia wychowawca jest zobowiązany
do wyjaśnienia przyczyn nieobecności i zwłoki w usprawiedliwieniu nieobecności ucznia
z jego rodzicami.
7. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia stanowi kontakt rodzica z wychowawcą
klasy/pedagogiem/dyrektorem.
8. Usprawiedliwienia pisemne winny znajdować się w dzienniczku/kontrolce ucznia lub mogą
przybierać inną formę ustaloną przez wychowawcę klasy z rodzicami wychowanków.
9. Należy honorować zaświadczenia urzędowe potwierdzone czytelną pieczęcią i podpisem.
10. Dłuższa nieobecność winna być zgłaszana w szkole przez rodziców w formie pisemnej, ustnej
lub telefonicznej nie później niż w drugim dniu wraz z podaniem przyczyny.
11. Jeżeli wychowawca nie otrzyma takiej informacji, w trzecim dniu nieobecności dziecka
w szkole, ma obowiązek poinformować pedagoga, który skontaktuje się z rodzicami i wyjaśni
przyczynę nieobecności ucznia.
12. Zabrania się spędzania przerw na boisku szkolnym w dni deszczowe oraz w okresie
zimowym. O spędzaniu przerw śródlekcyjnych na podwórku szkolnym decyduje dyrektor.
13. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.

Wyposażenie i ubiór szkolny
§8
1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wyposażenia
szkolnego: podręczników i przyborów szkolnych wg wykazu przedstawionego przez
nauczycieli, stroju gimnastycznego: biała koszulka, spodenki gimnastyczne, obuwie
sportowe, stroju odświętnego: biała bluzka (koszula), granatowa/czarna spódnica (spodnie),
obuwia zmiennego na jasnej podeszwie.
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2. Podczas uroczystości szkolnych ujętych w kalendarzu szkolnym lub wyznaczonych przez
dyrektora szkoły obowiązuje uczniów odświętny strój szkolny: biała bluzka (koszula),
granatowa/czarna spódnica (spodnie).
3. Wygląd i ubiór szkolny ucznia winien być stosowny do okoliczności pobytu ucznia w szkole.
4. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny określony przez
nauczyciela wychowania fizycznego.
5. Każdy uczeń ma obowiązek zostawiania okrycia wierzchniego i obuwia w szafkach
oraz noszenia obuwia zmiennego w budynku szkolnym.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone do szkoły.

Porządek na terenie szkoły
§9
1. Klasy zobowiązane są do utrzymania porządku w swoich salach lekcyjnych. Za realizację
tego obowiązku odpowiedzialny jest nauczyciel.
2. Dyżurni klasowi wykonują swoje zadania przed rozpoczęciem lekcji zgodnie
z obowiązującymi zasadami ustalonymi przez klasę i nauczyciela.

ROZDZIAŁ III: Wypadki i zachorowania
§ 10
1. Każdy fakt wypadku ucznia (w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, imprez szkolnych
lub zajęć sportowych, wycieczki) należy natychmiast zgłosić nauczycielowi, który w danym
czasie sprawuje nad nim opiekę lub innemu pracownikowi szkoły.
2. Wszelkie kolejne czynności wynikające z udzielania pomocy winny być zgodne
z obowiązującymi procedurami.

ROZDZIAŁ IV: Bezpieczeństwo i higiena
§ 11
1. Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie oraz o bezpieczeństwo własne i kolegów,
w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów,
regulaminów, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Uczeń powinien kierować się w swoim postępowaniu rozsądkiem, mając na uwadze fakt,
że lekkomyślne zabawy mogą spowodować uszkodzenie własnego ciała lub zagrożenie życia
i zdrowia kolegów lub innych osób przebywających w szkole.
3. Szczególnie niebezpieczne i przez to stanowiące rażące naruszenie zasad zachowania się
ucznia są: udział w bójkach, samowolne opuszczanie terenu szkoły, znęcanie się psychiczne
i fizyczne nad innymi osobami, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
zażywanie czy posiadanie środków odurzających, palenie papierosów i innych substancji
psychoaktywnych, zabawa niebezpiecznymi przedmiotami i substancjami, nieuprawnione
i niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń i instalacji technicznych.
4. Uczeń ma obowiązek
powiadomić nauczyciela lub innego pracownika szkoły
o dostrzeżonych usterkach, nieprawidłowościach technicznych sprzętu, urządzeń
lub konstrukcji mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub szkodę materialną.
5. Zabrania się przynoszenia i używania w szkole, jej otoczeniu oraz w drodze do i ze szkoły:
niebezpiecznych narzędzi lub przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie ciała,
substancji chemicznych o niebezpiecznym działaniu i nieznanych właściwościach, zapałek
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i zapalniczek, używaniu otwartego ognia, urządzeń i substancji pirotechnicznych,
niebezpiecznych ozdób, innych wskazanych przez dyrektora i nauczycieli przedmiotów.
6. Dyrektor szkoły w obecności pedagoga lub innego wskazanego nauczyciela może zażądać
wydania przez ucznia rzeczy wymienionych w punkcie 5.
7. Zdeponowane przedmioty zostaną przekazane osobiście rodzicom.
8. Obowiązkiem każdego ucznia jest dbałość o higienę osobistą.
9. Uczeń ma obowiązek nosić estetyczną fryzurę. Zabrania się farbowania włosów, malowania
paznokci, noszenia kolczyków przez chłopców.
10. Uczeń ma obowiązek nosić strój funkcjonalny i estetyczny, nie odkrywający pleców
i brzucha. Podczas uroczystości szkolnych ma obowiązek ubrać się w ubranie odświętne
(biała bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica).

ROZDZIAŁ IV: Inne postanowienia
§ 12
1. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność: wychowawca,
pedagog szkolny, dyrekcja szkoły.
2. Wychowawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat osiągnięć szkolnych ucznia
tylko rodzicom i osobom upoważnionym.

ROZDZIAŁ V: Postanowienia końcowe
§13
1. Regulamin szkoły wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną
po konsultacji z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
2. Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor po zakończeniu roku szkolnego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
3. Zmiana treści regulaminu odbywa się wg następującego trybu: - organy działające w szkole
występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę w regulaminie.
4. Dyrektor w ciągu 14 dni rozpatruje zasadność wniosku i podejmuje stosowne decyzje.
5. Komisja w ciągu 14 dni opracowuje projekt zmian i przedstawia go dyrektorowi.
6. Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, która zatwierdza regulamin.

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach został zatwierdzony
do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2017 r.
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