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Regulamin Życia Wewnątrzszkolnego  
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego 

w Głogowie 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

Warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843); 

4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017r.  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania   

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1651); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz.1055); 

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie. 

 

I  Organizacja życia szkoły 
 

1. Szkoła jest otwarta od godz. 6.30 do 20.00.  

2. Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15.  
W sekretariacie szkoły rodzice załatwiają sprawy dotyczące dokumentacji uczniów, 
druków, oraz uzyskują wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły. 

3. Świetlica pracuje od godz. 6.30 do 16.30. Zasady zachowania w czasie zajęć określa 
Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

4. Biblioteka, pedagodzy, psycholog oraz pielęgniarka pracują według harmonogramów 
wywieszonych na drzwiach gabinetów.  

5. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się od godz. 8.00.  

6. Przerwy obiadowe trwają 15 min – od godz. 10.35 do 10.50 – przerwa na zupę, od 
godz. 11.35 – 11.50 obiad dla klas I – IV, 12.35 – 12.50 obiad dla klas V – VIII.  
W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu w 
stołówce szkolnej uczeń może zjeść obiad wcześniej lub później ( wycieczka, wyjście  
na konkurs).W stołówce szkolnej uczniowie zachowują się zgodnie z zasadami 
zawartymi w Regulaminie Stołówki. 

7. Pozostałe przerwy trwają  10 min.  

8. Uczeń przychodzi do szkoły przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć. 

9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę, za zgodą rodziców po zajęciach 
edukacyjnych wychodzą do domu. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe mają 
obowiązek spędzić ten czas w świetlicy( klasy I – III) lub bibliotece szkolnej ( klasy 
IV – VIII). 

10. Przy załatwianiu spraw dydaktyczno-wychowawczych dotyczących uczniów 
obowiązuje następująca droga służbowa: 

 Nauczyciel  
 Wychowawca  
 Pedagog szkolny, Psycholog 
 Wicedyrektorzy szkoły  
 Dyrektor szkoły. 
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11. Na bieżąco rodzice i opiekunowie prawni kontaktują się z wychowawcą klasy 
i nauczycielami poszczególnych przedmiotów wg harmonogramu spotkań  
z wychowawcami lub konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny – Vulcan. 

12. W szkole obowiązuje obuwie zmienne na jasnej podeszwie. 

II  Relacje interpersonalne, zachowanie ucznia 

Uczniowie szkoły: 

1. Dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów; 
2. Przebywają wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela; 
3. Są posłuszni nauczycielom i innym pracownikom szkoły, szanują każdego człowieka; 
4. W czasie zajęć lekcyjnych stosują się do następujących zasad: 

♦  gdy ktoś mówi – słucham (nie przerywam i pozwalam wypowiedzieć się do końca) 
♦  gdy sam chcę coś powiedzieć – podnoszą rękę, 
♦  dbam o czystość i porządek – śmieci wyrzucam do kosza, 
♦  używam ładnego i kulturalnego języka, 
♦  żyję w zgodzie z innymi. 

5. W czasie przerw przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela i kieruję się zasadami: 

♦  odpoczywam i nie przeszkadzam w wypoczynku innym, 
♦  nie biegam po holu i klatce schodowej, 
♦  proponuję zabawy, które są miłe dla innych, 
♦  nie opuszczam korytarza i klasy bez wiedzy nauczyciela, 
♦  po dzwonku na lekcje zachowuję ciszę i natychmiast ustawiam się przed swoją salą 
lekcyjną, 
♦ nie przebywam w boksach szatni ani w miejscach przyległych. 

6. Przestrzegają zasad kultury osobistej w relacjach z innymi osobami znajdującymi się 
na terenie szkoły: 

♦ uczniowie używają pozdrowienia jako pierwsi w stosunku do dorosłych, 
♦  w czasie rozmowy z drugą osobą (nauczycielem, rodzicem, innym pracownikiem 
szkoły) uczniowie zwracają uwagę na to, by nie trzymać rąk w kieszeni i by przyjąć 
postawę stojącą, 
♦  w przejściach uczniowie udzielają pierwszeństwa koleżankom i dorosłym. 

7. Każda osoba w szkole bierze odpowiedzialność za kulturę języka – na terenie szkoły  
i poza jej obrębem nie wolno używać wulgaryzmów oraz obrażać słowem lub gestem 
innych osób. 

8. Szanują i zachowują przyjęte w szkole zwyczaje i tradycje. 
9. Na co dzień noszą: 

 strój stosowny i estetyczny, bez prowokujących nadruków, dekoltów, koszulek 
na ramiączkach, spódnica/ spodnie powinny być najwyżej do kolan 

 w dniach uroczystych obowiązuje strój galowy tj. biała bluzka / koszula  
i granatowa lub czarna spódnica / spodnie. Dniami uroczystymi w SP nr 14 są: 
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dni uroczystości szkolnych, 
egzaminu oraz inne dni wyznaczone przez Dyrektora szkoły; 

 uczniowie nie noszą ozdób w różnych częściach ciała, wyróżniającej się  
i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii (np. długich kolczyków, korali),  
nie mają tatuaży; 
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 włosy, paznokcie bez farb i lakierów; uczniowie przychodzą do szkoły  
bez makijażu; 

 wszyscy dbają o higienę osobistą oraz o czystość włosów, które nie zasłaniają 
twarzy i oczu; 

 w doborze ubioru i rodzaju fryzury należy zachować umiar; 
 na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy – biała koszulka 

bez nadruków, granatowe lub czarne spodenki, białe skarpetki, obuwie 
sportowe; 

 uczeń zobowiązany jest nosić na co dzień na terenie szkoły odpowiednie 
obuwie na jasnej podeszwie; 

 uwagi nauczyciela dotyczące nieodpowiedniego ubioru lub fryzury ucznia 
powinny być kierowane do niego indywidualnie.  

10. Sposób korzystania z urządzeń elektronicznych. 

 Na terenie – poza sytuacjami określonymi poniżej – obowiązuje uczniów 
zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
elektronicznych. W ramach dbania o higienę umysłu i odpowiedni odpoczynek 
ucznia również  
w czasie przerw; 

 Uczniowie po przyjściu do szkoły pozostawiają telefony komórkowe 
w plecakach lub szafkach w szatni – wyłączone lub wyciszone; 

 W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie mają możliwość skontaktować się 
z rodzicami korzystając z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły; 

 Po zajęciach lekcyjnych, w pilnej sprawie mogą zadzwonić z telefonu 
własnego za zgodą nauczyciela dyżurującego. Po załatwieniu sprawy chowają 
telefon do plecaka; 

 Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innych 
urządzeń elektronicznych jest zabronione. O wykorzystaniu sprzętu 
elektronicznego do celów edukacyjnych decyduje nauczyciel;  

 Nauczyciel może odebrać urządzenie uczniowi nieprzestrzegającemu tych 
zasad i przetrzymać je do końca lekcji, a następnie przekazać do depozytu  
w sekretariacie szkoły. Urządzenie odbiera Rodzic; 

 Za cenne rzeczy przynoszone przez ucznia do szkoły odpowiadają Rodzice.  
 

11. Zabrania się uczniom samodzielnego opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć 
lekcyjnych oraz przerw między zajęciami.  
12. Niedozwolone jest palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie 
narkotyków oraz innych środków odurzających. 
13. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych 
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia. 

III  Organizacja życia klasy 

1. Uczniowie uczęszczają na lekcje zgodnie z tygodniowym planem zajęć 
obowiązkowych. 

2. Na każde zajęcia przychodzą punktualnie. 
3. Opiekę nad uczniami danej klasy sprawuje wychowawca klasy. 
4. Odpowiedzialność za uczniów w danej sali lekcyjnej ponosi nauczyciel 

przeprowadzający zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć (w czasie 
nieobecności nauczyciela – inny nauczyciel zastępujący go). 

5. Podczas przerw uczniowie i ich zachowanie monitorowane jest przez nauczycieli 
dyżurujących. 
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6. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad i porządku w klasie, szczególnie 
uczniowie pełniący rolę dyżurnych klasowych. 

7. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się według ustalonego 
harmonogramu. 

IV Zobowiązania rodziców 

Rodzice: 
 ściśle współpracują ze szkołą; 
 uczestniczą w zebraniach, wywiadówkach organizowanych dla nich przez szkołę; 
 systematycznie zasięgają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, 

interesują się pracą domową dziecka; 
 zaopatrują dzieci w potrzebne pomoce szkolne wymagane przez nauczyciela; 
 informują szkołę o nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności 

telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny - Vulcan i usprawiedliwiają 
nieobecność w szkole pisemnie w zeszycie kontaktowym najpóźniej w ciągu 5 dni 
roboczych po przyjściu dziecka do szkoły; 

 jednorazowa niedyspozycja na zajęciach wychowania fizycznego lub basenie powinna 
być usprawiedliwiona przez Rodziców wpisem do dziennika elektronicznego,  
a dłuższa zaświadczeniem lekarskim. 

 dbają o punktualne przybycie dzieci na lekcje i punktualnie odbierają dzieci  
po zakończonych zajęciach; 

 zwalniają dziecko z lekcji tylko w formie pisemnej; 
 podporządkowują się wymaganiom szkoły dotyczącym: 

♦ stroju codziennego i galowego ucznia; 
♦ sposobu kontaktowania się z dziećmi podczas wyjazdów; 
♦ korzystania z urządzeń elektronicznych w tym telefonów komórkowych. 

V  Obowiązki nauczycieli 

Nauczyciele: 
 prowadzą lekcje i zajęcia zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez radę 

pedagogiczną; 
 realizują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły; 
 zapewniają uczniom opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć w szkole oraz 

realizowanych poza szkołą; 
 informują rodziców o wymaganiach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów, 

organizują dla rodziców zebrania i dni otwarte; 
 prowadzą dokumentację nauczania, wychowania oraz spotkań z rodzicami; 
 wspólnie z uczniami odpowiadają za wystrój sal lekcyjnych i utrzymanie porządku  

w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia. 
 dyżur na korytarzu sprawują nauczyciele według ustalonego grafiku. Jeśli nauczyciel 

dyżurujący jest nieobecny, dyżur pełni nauczyciel zastępujący go na lekcji 
poprzedzającej dyżur. 

 wychowawca klasy czuwa nad mieniem znajdującym się w przydzielonej sali 
lekcyjnej, odpowiada za jego ilość i jakość. W sytuacji uszkodzenia lub braku zgłasza 
kierownikowi gospodarczemu. 

VI Postanowienia ogólne 
1. Prawa i obowiązki oraz system nagród dla uczniów ujęte są w Statucie Szkoły oraz  
w opisie Zasad Oceniania Zachowania.  
2. Wszelka korespondencja między pracownikami szkoły a rodzicami odbywa się poprzez 
dziennik elektroniczny lub zeszyt kontaktu. 
 


