REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
W POZNANIU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin szkoły został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.
Rozdział II
Uczniowie szkoły
§2
1. Uczeń:
1) Szanuje drugiego człowieka.
2) Jest tolerancyjny dla poglądów innych ludzi.
3) Unika zachowań zagrażających zdrowiu swojemu i innych osób.
4) Wykazuje się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest
życzliwy wobec rówieśników i dorosłych.
5) Nie aranżuje bójek, nie angażuje się w nie.
6) Jest punktualny.
7) Jest przygotowany do zajęć, nosi odpowiednie zeszyty, książki,
przybory szkolne i dzienniczek.
8) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
9) Kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, uczniów, pracowników
szkoły i innych osób podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych
organizowanych przez szkołę.
10) Ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, sprawiedliwej oceny oraz
opieki wychowawczej.
11) Uzyskuje pomoc w nauce w przypadku trudności, ma możliwość
uczestniczenia w zajęciach rozwijających jego szczególne zdolności.

12) Szanuje mienie szkoły oraz innych uczniów, dba o wygląd i
estetykę otoczenia.
13) Wyłącza i nie korzysta z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych i przerw oraz
podczas pobytu w świetlicy.
14) Szanuje wizerunek innej osoby, nie publikuje zdjęć i filmów bez jej
zgody.
2. Ucznia obowiązuje odpowiedni strój, funkcjonalny i estetyczny. W dni
uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym.
3. Uczeń nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi makijażu, dba
o czystość i higienę osobistą.
4. Uczeń może nosić biżuterię nie zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu
swojemu i innych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć
ruchowych, sportowych uczeń nie nosi biżuterii.
5. Uczniom nie wolno przebywać poza terenem szkoły, bez opieki
nauczyciela, w czasie, kiedy odbywają się planowe zajęcia.
6. W czasie przerw szkolnych uczniowie zachowują się w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób.
7. O powstaniu sytuacji niebezpiecznej uczniowie zobowiązani są
powiadomić nauczyciela dyżurującego.
8. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I – III przebywają pod stałą
opieką nauczyciela prowadzącego z nim zajęcia.
9. Uczeń pozostawia odzież wierzchnią i buty w szatni. Pozostawione
obuwie powinno być oznaczone.
10. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii, przebywają w czasie
ich trwania w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
Rozdział III
Nauczyciele
§3
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece uczniów.
2. Szczegółowe zadania i zakres odpowiedzialności określa Statut Szkoły.
3. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw według ustalonego
harmonogramu. Zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin Dyżurów
Nauczycielskich.
Rozdział IV

Organizacja roku szkolnego
§4
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Szkoła czynna jest od godz. 6.30 – 17.00
Świetlica szkolna czynna jest od 6.30 – 8.45, 11.15 – 17.00.
Nauczyciele rozpoczynają dyżur opiekuńczy w holu szkoły o godz. 7.45.
Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni. Przed godz. 7.45
udają się do świetlicy szkolnej. Od godz. 7.45 przebywają w holu szkoły
pod opieką dyżurujących nauczycieli.
Uczniowie klas IV – VI podczas pierwszej 5 – minutowej przerwy
przebywają w holu szkoły, pozostałe przerwy spędzają na boisku
szkolnym. Podczas niepogody uczniowie pozostają w holu budynku
szkoły lub w bibliotece pod opieką dyżurujących nauczycieli.
Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I – III przerwy spędzają pod
opieką wychowawców klas.
Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczeń udaje się do świetlicy
szkolnej lub opuszcza teren szkoły.
Na zajęcia dodatkowe uczeń przychodzi do szkoły o określonej godzinie
rozpoczęcia w/w zajęć lub oczekuje na rozpoczęcie w świetlicy szkolnej
lub bibliotece szkolnej. Oczekując na zajęcia nie przebywa w holu szkoły
bez opieki nauczyciela.
Rozdział V
Bezpieczeństwo
§5

1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą znajdować się uczniowie,
pracownicy szkoły, rodzice załatwiający sprawy uczniów oraz osoby
postronne.
2. Obecność osób postronnych dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą
dyrekcji.
3. Osoby postronne mają obowiązek poinformowania dyżurującego
pracownika o celu swojej wizyty.
4. Wejścia osób postronnych i rodziców zapisywane są w księdze wejść
i wyjść w dyżurce szkoły.
Rozdział VI
Troska o mienie szkoły
§6

1. Uczeń jest współgospodarzem szkoły, dba o jej czystość i estetyczny
wystrój.
2. Rodzice są zobowiązani do naprawienia szkody, umyślnie wyrządzonej
przez ich dziecko.
§7
1. Każda klasa ma prawo do zagospodarowania powierzonej im Sali
lekcyjnej według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą.
2. Uczniowie mają obowiązek:
1) Pozostawiania Sali lekcyjnej w nienagannym porządku.
2) Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe.
3) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń
sprzętu i pomocy dydaktycznych.
§8
1. Gabloty w holu szkoły przydziela dyrektor.
2. Odpowiedzialność za gabloty ponoszą wyznaczeni nauczyciele oraz
uczniowie.
Rozdział VII
Zajęcia pozalekcyjne
§9
1. Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów na terenie
szkoły lub poza nią zgodnie z ustalonym planem.
2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne,
logopedycznych, socjoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania.
3. Każdy uczeń uczestniczący w zajęciach dodatkowych misi posiadać
zgodę rodziców.
§ 10
1. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych w czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych, znajdując się pod opieką nauczyciela lub
innej osoby upoważnionej do opieki nad nimi przez dyrektora szkoły.
2. Uroczystości i imprezy organizuje wychowawca lub inny nauczyciel.
W czasie trwania w/w uczeń przebywa w pomieszczeniach szkolnych

tylko pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez
dyrektora szkoły.
3. Dyskoteki szkolne organizuje Samorząd Uczniowski określając dzień
i godziny ich trwania. Uczeń uczestniczy w dyskotece za zgodą rodziców
i przestrzega regulaminu udziału w dyskotece.
Rozdział VIII
Nagrody i kary
§ 11
1. Zasady nagradzania i karania uczniów określone są w Statucie Szkoły
i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Rozdział IX
Ocena i klasyfikacja
§ 12
1. W sprawie form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
stosuje się zasady określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
oraz w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
2. Uczeń na początku roku szkolnego podpisuje kontrakt, w którym
określone są zasady współpracy z nauczycielami.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 13
1. Organami wspomagającymi Dyrektora Szkoły w zarządzaniu są Rada
Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
2. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną, to jest uczniów,
rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły, bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko.

