Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 49, Gimnazjum Niepubliczne Nr 13
Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 6

Załącznik nr 5 do Statutu

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49
Gimnazjum Niepublicznego Nr 13
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6
02-743 Warszawa ul. J. S. Bacha 2

I.

Przepisy ogólne

1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie szkoły i Regulaminie
porządkowym. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do zapoznania się
nimi i ich przestrzegania.
2. Uczeń oraz każdy pracownik swoją postawą ma obowiązek godnie reprezentować
szkołę, z szacunkiem odnosić się do pozostałych uczniów oraz wszystkich
pracowników szkoły.
3. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek przestrzegania zasad BHP.
Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, a każdy wypadek musi
natychmiast zgłosić nauczycielowi.
4. Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń, w których przebywa, w
należytym porządku. Ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi każde zniszczenie.
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5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz zażywania środków odurzających, palenia tytoniu,
w tym papierosów elektronicznych.

II.

Godziny pracy szkoły

1. Na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacji zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się
w godzinach od 7.45 do 17.25.
2. Na drugim etapie edukacji szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach
popołudniowych do 18.00.

III.

Lekcje i przerwy

1. Uczniowie i nauczyciele przychodzą do szkoły punktualnie.
2. Po dzwonku na lekcję rodzice (opiekunowie prawni) nie powinni przebywać w sali
lekcyjnej.
3. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
4. Podczas lekcji uczniowie nie żują gumy i nie jedzą. Na ławce trzymają tylko rzeczy
będące pomocami do danej lekcji. Nie rozmawiają i nie komentują wypowiedzi
kolegów.
5. Uczniowie zachowuję prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. Obowiązuje
zakaz huśtania się na krzesłach i chodzenia po klasie.
6. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, a nie na dźwięk dzwonka.
7. Po skończonej lekcji uczniowie zobowiązani są pozostawić porządek w klasie.
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie.
8. Uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczać sali lekcyjnej.
9. Uczniowie nie mogą w trakcie zajęć ani w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego
bez zgody wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora.
10. Uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela korzystać w trakcie lekcji z telefonów
komórkowych, tabletów ani innych urządzeń elektronicznych. Złamanie tego zakazu
ma wpływ na ocenę z zachowania. Na drugim etapie edukacji (z wyłączeniem klas VII)
uczeń może korzystać z telefonu na terenie szkoły wyłącznie za zgodą nauczyciela.
11. Każdemu uczniowi przysługuje szafka szkolna, za którą ponosi pełną odpowiedzialność
i którą powinien utrzymywać w należytym porządku.
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12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie przedmioty przyniesione przez dziecko
do szkoły.
13. Podczas przerw nie wolno:
a) biegać po korytarzu i po schodach,
b) otwierać okien na oścież;
c) siadać na grzejnikach i parapetach,
d) śmiecić i brudzić.
14. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela
lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.

IV.

Zasady samodzielnego opuszczania szkoły przez uczniów

1. Zakazuje się uczniom samodzielnego opuszczania szkoły w trakcie lekcji.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów drugiego etapu edukacji mogą udzielić osobie
trzeciej pisemnego upoważnienia do odebrania dziecka ze szkoły.
3. Na drugim etapie edukacji (z wyłączeniem klas VII), aby samodzielnie wracać ze szkoły
do domu, uczeń musi posiadać upoważnienie rodzica (opiekuna prawnego). Powyższa
zgoda może mieć charakter ciągły (np. na dany rok szkolny) lub doraźny (np. zgoda na
opuszczenie szkoły danego dnia).

V.

Szatnia

1. Uczniowie mają obowiązek pozostawić okrycia wierzchnie w szatni oraz zmieniać
obuwie.
2. Za rzeczy pozostawione przez ucznia w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed
zniszczeniem i kradzieżą.

VI.

Strój ucznia
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1. Uczniowie przychodzą do szkoły czysto i schludnie ubrani (zgodnie ze szkolnym dresscode’em).
2. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym. Dniami uroczystymi są:
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, egzaminy oraz inne dni, wyznaczone przez
dyrektora.
3. W szkole są zabronione tatuaże, ekstrawaganckie: makijaż, fryzury, stroje i biżuteria, a
także farbowanie włosów w odcieniach innych niż naturalne. Kwestie sporne rozstrzyga
dyrektor.
4. Obowiązuje zmiana obuwia w szkole na lekkie buty sportowe. Ze względów
bezpieczeństwa nie jest wskazane noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub
wysokim obcasie.
5. Na zajęciach sportowych obowiązuje strój sportowy.

VII.

Nieobecności

1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice (prawni opiekunowie) są
zobowiązani przekazać wychowawcy usprawiedliwienie w formie pisemnej lub
elektronicznej w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.
2. Doraźne zwolnienie ucznia z lekcji powinno być poprzedzone informacją od rodzica
(opiekuna prawnego) do wychowawcy najpóźniej w dniu zwolnienia. Przekazanie
wychowawcy zwolnienia jest warunkiem konicznym, aby uczeń mógł opuścić szkołę.
3. Zwolnienie z zajęć sportowych powinno być poprzedzone informacją od rodzica
(opiekuna prawnego) i dostarczone do nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub
wychowawcy przed rozpoczęciem zajęć.
4. Uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach sportowych przebywają pod opieką
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
5. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być
zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu rodzica (opiekuna
prawnego).
VIII. Postanowienia końcowe
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1. W przypadku złamania Regulaminu porządkowego mają zastosowanie kary określone
w Statucie szkoły oraz Regulaminie ustalania oceny zachowania.
2. Wychowawca klasy powiadamia uczniów i rodziców o konieczności zapoznania się z
Regulaminem porządkowym.
3. Regulamin może ulegać modyfikacji i może być aneksowany. Zmiany będą nanoszone
najpóźniej do końca sierpnia każdego roku.
4. Regulamin wchodzi w życie 4 września 2017 r.

DYREKTOR SZKÓL
Fundacji Edukacyjnej Varsovia

Mariusz Kozan
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