REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. 1 PSK w Garwolinie
Formalne reguły współżycia w szkole
I. Lekcje
1. W szkole obowiązuje punktualne przychodzenie na lekcje.
2. Wejście do klasy:
- uczniowie ustawiają się przed klasą;
- do sal lekcyjnych wchodzimy pod opieką nauczyciela, który otwiera klasę. Jako pierwsze do
klasy wchodzą dziewczęta, następnie chłopcy.
3. Zachowanie w czasie lekcji:
- uczeń odpowiada stojąc przy ławce, tablicy lub mapie;
- w czasie lekcji nie je, nie żuje gumy i nie pije;
- posiadacze telefonów komórkowych na czas lekcji wyłączają je i chowają do plecaków.
Mogą z nich korzystać jedynie na przerwach, ale nie wolno im używać telefonów do
nagrywania i fotografowania;
- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela;
- uczeń, który spóźnił się na lekcję podaje nauczycielowi powód spóźnienia pod koniec danej
jednostki lekcyjnej.
4. Zakończenie lekcji:
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
- klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek oraz czystą tablicę. Odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
5. Uczniowie mający zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pozostają pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego
6. Uczniowie pełniący dyżur w klasie mają obowiązek:
- sprawdzenia stanu sali lekcyjnej po zajęciach;
- przygotowania tablicy i innych pomocy do zajęć;
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- wykonywania innych zadań ustalonych z nauczycielami i wynikających z zakresu
obowiązków dyżurnego
II. Strój szkolny
1. Do szkoły uczniowie przychodzą ubrani w strój czysty,estetyczny,schludny.
-Uczniowie nie mogą przychodzić w ufarbowanych włosach.
-Dziewczęta nie malują twarzy i paznokci.
-Strój dziewcząt powinien zasłaniać plecy i brzuch.Spódnica powinna mieć stosowną
długość-zasłaniać bieliznę.
2. Na uroczystościach określonych w szkolnym harmonogramie obowiązuje szkolny strój
galowy:
- dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie;
-chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie.
3.Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez klase w
porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.
4. Na lekcje wychowania fizycznego, odbywające się poza budynkiem szkolnym, należy
zmienić obuwie na sportowe.
5. Po szkole chodzimy w płóciennym obuwiu o jasnych podeszwach.
6. W szkole chodzimy bez nakryć głowy.

III. Przerwy- szatnie
1. Uczeń wchodzi do szkoły przez szatnie, pozostawiając w niej buty i wierzchnie ubrania.
2. W szatni nie zostawiamy pieniędzy, biżuterii, telefonów komórkowych (szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawione rzeczy)
3. Na plac szkolny wychodzimy tylko w czasie długiej przerwy w zmienionym obuwiu.
4. Jazda na rowerze na boisku szkolnym jest zabroniona.
5. Przed lekcjami uczniowie zapisani na świetlice przebywają pod opieką nauczycieli
świetlicy. Inni uczniowie, którzy są zmuszeni do wcześniejszego przyjścia do szkoły (np. ze
względu na godzinę przyjazdu- odjazdu autobusu) oczekują na lekcję w bibliotece szkolnej
lub w świetlicy szkolnej (wcześniej zgłaszając swoją obecność nauczycielom świetlicy).
6. Okna na korytarzach można jedynie uchylać, a nie otwierać całkowicie.
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7. Na korytarzach, podczas przerw, można grać w piłeczkę pingpongową i podobne gry z
wyłączeniem:
- korytarza na pierwszym piętrze między pokojem nauczycielskim a salami 25,26,27
- korytarza przed sklepikiem, szatniami, biblioteką.

IV. Zastępstwa, pokój nauczycielski
1. Do pokoju nauczycielskiego wchodzi przewodniczący klasy lub dyżurny;
2. W gablocie szkoły, przed pokojem nauczycielskim, wywieszone są informacje o
zastępstwach;
3. W przypadku nieprzybycia na czas nauczyciela na zastępstwo lub w przypadku braku
informacji w gablocie, przewodniczący samorządu klasowego bądź zastępca, sygnalizuje to w
pokoju nauczycielskim, lub dyrekcji szkoły.

V. Savoir-vivre
Uczeń wita się z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rak w kieszeni.
W szkole nie wolno:
- pluć, rzucać przedmiotami w kogoś, śmiecić;
- na przerwach i lekcjach obowiązuje kulturalne zachowanie wobec nauczycieli,
pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
- znęcać się nad innymi;
- wychodzić poza teren szkoły;
- przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów;
- wagarować;
- zmuszać innych do określonych działań czy zachowań;
- spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków;
- spóźniać się na lekcję;
- przeszkadzać na lekcjach;
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- bez pozwolenia wychodzić z klasy na lekcji;
- używać wulgaryzmów;
- bić się z kolegami- koleżankami;
- dewastować urządzeń w łazienkach, na korytarzach i w klasie;
- bawić się zapałkami i zapalniczkami;
- ściągać na sprawdzianach;
- siedzieć na parapecie na korytarzu szkolnym;
- wyzywająco się ubierać.
W szkole staramy się:
- szanować zieleń i wspólną własność;
- pomagać uczniom, nad którymi ktoś się znęca;
- informować dorosłych (nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły) o
przypadkach znęcania się;
- włączać do rozmów i wspólnych zajęć uczniów, którzy pozostają na uboczu;
- być życzliwym dla innych;
- pomagać w nauce uczniom słabym;
- przestrzegać kontraktów klasowych;
- kłaniać się na powitanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
- uczyć się systematycznie.
Za spowodowaną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ja wyrządził lub klasa, o ile nie
jest możliwe ustalenie sprawcy.
Regulamin szkoły zatwierdzają: Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna,
akceptuje dyrektor.
Regulamin obowiązuje od chwili akceptacji przez dyrektora i może być zmieniony w części
lub w całości przez organy, które go zatwierdziły.
Regulamin funkcjonuje jako dokument uzupełniający postanowienia Statutu.
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