REGULAMIN
UCZNIOWSKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40
WE WROCŁAWIU

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 40 we Wrocławiu powinien postępować i
zachowywać się na terenie placówki oraz podczas wyjść poza teren szkoły
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i dobrem
społeczności szkolnej.

Ogólne zasady przebywania w szkole
1. Od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich swoich zajęć uczeń przebywa na terenie
szkoły.
2. Uczniowi nie wolno samowolnie opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły
podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych.
3. Zabrania się uczniom wychodzenia podczas przerw do domu czy sklepu.
4. W dni wyznaczone przez dyrektora szkoły uczniowie mogą wychodzić podczas
przerw na podwórko szkolne stosując się do poniższych zasad:
- przebywają tylko w wyznaczonych miejscach,
- swoim zachowaniem w czasie przerwy nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych
(m.in.: nie niszczą trawników, krzewów, drzew, rabat kwiatowych i urządzeń
znajdujących się przy szkole, mienia szkolnego, samochodów i cudzej własności,
nie wchodzą na ogrodzenie, ławki, nie bawią się przy stojakach na rowery).

Zasady korzystania z szatni
1. Po wejściu do szkoły uczniowie kierują się do szatni, by zostawić w niej wierzchnie
okrycie i obuwie oraz zabrać potrzebne przybory, książki, ćwiczenia i strój na lekcje
wychowania fizycznego.
2. Uczniów obowiązuje w szkole obuwie zmienne przez cały rok szkolny.
3. Podczas przerw międzylekcyjnych i lekcji zabronione jest przebywanie w szatni bez
wyraźnej konieczności ( np. zabranie stroju na lekcje wychowania fizycznego,
podręcznika na zajęcia, itp.).

Zasady obowiązujące na lekcji
1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz
aktywne w nich uczestniczenie.
2. Uczniowie po dzwonku na lekcje mają obowiązek ustawienia się przy wyznaczonej
sali lekcyjnej i w spokoju czekać na przybycie nauczyciela.
3. Uczniowie wchodzą do sali razem z nauczycielem.
4. Dyżurni klasowi wchodzą ostatni i porządkują odcinek korytarza przed salą lekcyjną.
5. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują ławki według porządku ustalonego z
nauczycielem danego przedmiotu.

6. Podczas zajęć uczniowie zachowują się bezpiecznie, przestrzegają ustalonych z
nauczycielem zasad.
7. Na ławce ucznia mogą się znajdować tylko rzeczy potrzebne do danego przedmiotu.
8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
9. Klasa obowiązana jest pozostawić po sobie salę lekcyjną w nienagannym porządku.
Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni wyznaczeni na okres
tygodnia przez wychowawcę klasy.

Zasady obowiązujące podczas przerw
1. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń
pracowników szkoły.
2. Do wszystkich pracowników szkoły uczniowie odnoszą się z szacunkiem.
3. Uczniom zabrania się biegania po szkolnych korytarzach i utrudniania innym
poruszanie się po terenie szkoły ( np. poprzez siadanie w ciągach komunikacyjnych,
na parapetach, osłonach na kaloryfery, stanie w drzwiach).
4. Podczas przerw uczniowie zachowują się bezpiecznie (zabronione są gry i zabawy
zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych).

Zasady dbania o porządek i bezpieczeństwo w szkole
1. W czasie przebywania na terenie szkoły uczniowie dbają o ład i porządek.
2. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę szkoły, w tym:
- nie zaśmiecać pomieszczeń szkolnych,
- w sposób kulturalny i higieniczny korzystać z urządzeń sanitarnych.
3. Zauważone zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego uczniowie powinni zgłosić
nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.
5. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły przedmiotów, narzędzi i urządzeń
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
6. Niewłaściwe zachowania innych uczniów, zagrożenia, wypadki, niebezpieczne dla
zdrowia sytuacje, nagłe pogorszenie się stanu zdrowia swojego lub innych, uczniowie
powinni bezzwłocznie zgłosić wychowawcy, nauczycielowi lub innemu
pracownikowi szkoły.
7. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz
innych elektronicznych środków łączności oraz urządzeń multimedialnych.

Zasady kulturalnego zachowania się w szkole
1. Uczniowie powinni odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i
całej społeczności szkolnej. Zabrania się stosowania agresji słownej, fizycznej i
psychicznej.
2. Wszystkich uczniów obowiązuje poszanowanie i przestrzeganie ogólnie przyjętych
norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z kolegami, koleżankami,
nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły.
3. Uczniowie powinni stasować zwroty grzecznościowe w kontaktach z innymi.
4. Uczniowie przestrzegają regulaminu biblioteki, świetlicy szkolnej, stołówki.

Zasady dotyczące stroju i wyglądu uczniów
1. Strój ucznia powinien być czysty, schludny, a wygląd zadbany. W doborze stroju i
fryzury należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.
2. Ubiór nie może posiadać symboli zabronionych i wulgarnych, grup nieformalnych
czy subkultur młodzieżowych, zabrania się noszenia emblematów promujących
nałogi, demoralizujących, nawołujących do agresji oraz mogących obrażać innych.
3. Włosy ucznia powinny być czyste, uczesane, niefarbowane. Dłuższe włosy powinny
być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.
4. Uczniów obowiązuje zakaz makijażu.
5. Dopuszcza się noszenie skromnych i bezpiecznych kolczyków w uszach, nie wolno
nosić kolczyków w innych widocznych częściach ciała.
6. Paznokcie powinny być naturalne, czyste, stosunkowo krótkie, bez kolorowych
lakierów i zdobień.
7. W budynku szkoły uczeń nie nosi nakrycia głowy ( czapka, kaptur).
8. Na zajęciach wychowania fizycznego, zawodach sportowych, uczniów obowiązuje
strój i obuwie sportowe zgodnie z wymogami ustalonymi przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
9. Na uroczystości szkolne, konkursy, egzaminy i podczas reprezentowania szkoły na
zewnątrz uczeń zobowiązany jest zakładać strój galowy.
10. Uczeń ma obowiązek respektować polecenie nauczyciela, który zwrócił mu uwagę
dotyczącą jego niestosownego wyglądu i wykonać ( jak najszybciej) związane z tym
polecenie ( np. umyć twarz, zmyć makijaż, zdjąć biżuterię, uczesać lub spiąć włosy).

Nauka zdalna – regulamin lekcji online
1.
2.
3.
4.
5.

Lekcje online są prowadzone na platformie Microsoft Teams.
Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach. Obecność ucznia jest odnotowywana
w dzienniku.
Za organizację lekcji online z danego przedmiotu odpowiada nauczyciel tego
przedmiotu.
Używanie kamer w czasie zajęć jest obowiązkowe. Nauczyciel decyduje o
czasowym wyłączeniu kamery.
W czasie trwania lekcji online uczniowie mają wyłączone mikrofony, a włączać je
mogą tylko na prośbę nauczyciela prowadzącego lekcję.

Podczas trwania lekcji online wpisy dokonywane przez uczniów mogą dotyczyć
tylko tematu danej lekcji.
7. Zabrania się umieszczania komentarzy i wpisów oraz podejmowania innych działań,
które mogą zakłócać przebieg lekcji.
8. Zabrania się nagrywania wizerunku osób biorących udział w lekcji,
rozpowszechniania go i udostępniania osobom trzecim. Powyższe wynika z
obowiązujących przepisów RODO, a złamanie regulaminu w kwestii udostępniania
wizerunku i nagrań grozi odpowiedzialnością karną.
9. Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania plików, zdjęć, nagrań i innych
materiałów wykorzystywanych w czasie lekcji osobom trzecim.
10. Uczeń przystępujący do lekcji online ma obowiązek przygotować zeszyt, podręcznik,
ćwiczenia do danego przedmiotu oraz przybory do pisania i inne rzeczy wskazane
przez nauczyciela.
11. Każdy nauczyciel może wprowadzić do regulaminu dodatkowe ustalenia
obowiązujące na jego lekcjach.
6.

