
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 4 w Ustroniu

Nr 6/2021 z dnia 01.09.2021r

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4
W USTRONIU

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu mają prawo do:
* korzystania ze wszystkich pomieszczeń i wyposażenia znajdującego się w szkole. Jeżeli
wykorzystane są one do innych celów niż dydaktyczne, zgody na ich użytkowanie udziela
Dyrektor Szkoły. On też odpowiada za przydzielenie opiekuna, odpowiedzialnego za nadzór
nad uczniami
* informacji o zasadach i kryteriach oceniania z danego przedmiotu  (Przedmiotowych
Zasad Oceniania)
* Uzyskania pomocy nauczyciela uczącego danego przedmiotu, pedagoga szkolnego,
dyrekcji i innych pracowników szkoły
* wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły
* zachowania dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich
* dostępu do środków dezynfekujących
* noszenia własnej maseczki na terenie szkoły na życzenie rodzica
2. Zajęcia lekcyjne trwają od godziny 8.00 do 15.30.
3. Czas trwania lekcji

1. 8.00- 8.45
2. 8.50- 9.40
3.  9.50-10.35
4.10.45-11.30
5. 11.50- 12.35
6. 12.55- 13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30

4. Początek i koniec lekcji sygnalizowany jest dzwonkiem.
5. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się od godziny 7.00-15.30
6. Przerwy trwają 10 minut, po drugiej lekcji jest przerwa śniadaniowa, w czasie trwania
pandemii przerwę tę uczniowie spędzają w klasie pod opieką nauczyciela kończącego drugą
lekcję. Po czwartej lekcji przerwa trwa 20 minut i jest przeznaczona na obiad dla klas 1-4. Po
piątej lekcji przerwa trwa 20 minut i jest przeznaczona na obiad dla klas 5-8.



7.  Uczniowie rozpoczynający i  kończący zajęcia lekcyjne wchodzą i wychodzą do budynku
szkoły i opuszczają  go głównym wejściem, w sposób spokojny nie stwarzający zagrożenia
dla siebie i innych uczniów.
8. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk i
stosowania się do aktualnych zaleceń epidemiologicznych.
9. W szatni uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szatni Szkoły
Podstawowej nr 5 w Ustroniu
10. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczniowie są zobowiązani do przebywania w
świetlicy ,w oczekiwaniu na nauczyciela dyżurującego. Zakazuje się uczniom przebywania
przed zajęciami w innych miejscach, a w szczególności przed klasami, w toaletach, na
zapleczu Sali gimnastycznej, na zewnątrz budynku.
11.  Uczniowie oczekujący po swoich lekcjach na inne zajęcia , które nie rozpoczynają się w
terminach lekcji zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej. Zakazuje  się uczniom
oczekującym na zajęcia dodatkowe przebywania w innych miejscach, a szczególności w
klasach, na korytarzach przed klasami, w toaletach, szatniach, na zapleczu sali gimnastycznej
oraz poza budynkiem szkoły.
12. Uczniowie, którzy zakończyli lekcje, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań lub inne
zajęcia schodzą wraz z nauczycielem ostatnich zajęć do szatni i po zmianie obuwia i odzieży
wierzchniej  idą do domu. Uczniowie nie mogą sami  przebywać bez opieki pracowników
pedagogicznych na terenie szkoły.
13. Podczas przerw spędzanych na terenie przyszkolnym uczniowie zobowiązani są do:
- spokojnego, pod kierunkiem dyżurującego nauczyciela, wyjścia na teren przyszkolny - nie
oddalania się samodzielnie na boisko, plac zabaw i miejsca inne niż wyznaczone
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa (zachowanie dystansu społecznego)
-  wykonywania poleceń nauczyciela dyżurującego
-   zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń
-  w przypadku zaśmiecenia terenu przyszkolnego do posprzątania po sobie
-   szanowania mienia szkolnego i prywatnego
-   po dzwonku bez przepychania , biegania przejścia pod kierunkiem nauczyciela
dyżurującego  pod sale lekcyjne, ustawienia się przed nimi i spokojnego wejścia do sali
14. Podczas przerw spędzanych na holach oraz sali gimnastycznej zabrania się uczniom:
-   wybiegania z klas po zakończonej lekcji
-  przebywania w toaletach poza czas konieczny do załatwienia potrzeb fizjologicznych i
zabiegów higienicznych
-   przebywania  w klasach, na schodach, na korytarzu przed świetlicą i jadalnią oraz w szatni
-   wychodzenia poza teren budynku                                                                                      -
otwierania okien
-  siadania lub wychodzenia na parapety
-   zabaw związanych z bieganiem, skakaniem, graniem w piłkę, itp.
-   zachowań agresywnych, wszczynania bójek, popychania, przepychania, itp . nawet w
formie zabaw
-   innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życia
- zaśmiecania holu
15. Kl. I –III przerwy spędzają na sali gimnastycznej, kl. IV-V na górnym holu, na dolnym
holu klasy VI-VIII
Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do:
-   spokojnego, pod kierunkiem nauczyciela opuszczenia klas lekcyjnych i przejścia w miejsce
spędzania przerw                                                                                                               -
-przestrzegania zasad bezpieczeństwa  (zachowanie dystansu społecznego)



-   -wykonywania poleceń  nauczyciela dyżurującego
-  zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń
-  szanowania mienia szkolnego i prywatnego
-  w przypadku zaśmiecenia holu do posprzątania po sobie
-   ustawienia się po dzwonku klasami pod salami lekcyjnymi, w sposób nie utrudniający
przejścia korytarzem i spokojnego wejścia do sali
17. W czasie lekcji zabrania się uczniom:
-  zachowań zakłócających przebieg lekcji
-rozmów nie związanych z lekcją oraz przeszkadzania w inny sposób nauczycielowi w
prowadzeniu lekcji i innym uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
- spożywania posiłków, żucia gumy, itp.
-  chodzenia po klasie bez pozwolenia nauczyciela
-  podczas zajęć na boisku szkolnym samowolnego wejścia do szkoły
- wyjścia ze szkoły bez wiedzy nauczyciela w czasie planowanych zajęć szkolnych
- nieuzasadnionego spóźniania się na lekcje
-  zachowań mogących doprowadzić do wyrządzenia krzywdy sobie, innym uczniom oraz
pracownikom szkoły                                                                                                         -
wszelkich działań mogących doprowadzić do zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego
- używania telefonów komórkowych i wnoszenia do klas włączonych aparatów
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu
18. W czasie lekcji uczniowie zobowiązani są do:
-  przestrzegania powyższych zakazów
-  wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelna pracę nad poszerzaniem
swojej wiedzy i umiejętności                                                                                   -
bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów
- stosowania się do poleceń nauczycieli
19. Na boisku szkolnym zakazuje się:
-  jazdy na rowerze w czasie przerw lub gdy odbywają się tam zajęcia
-  wprowadzania psów i innych zwierząt
-  przechodzenia przez płoty, wchodzenia na nie
-  wchodzenia na dachy obiektów sportowych, szkolnych i na drzewa
-  grę w piłkę w miejscach innych niż wyznaczone
-   niszczenia drzew, innych roślin i zaśmiecania boiska
-  rzucania jakimikolwiek przedmiotami(nie dotyczy lekcji wf)
-  palenia papierosów przez osoby przebywające na boisku(dotyczy wszystkich osób)
-  innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu
20. Zabrania się przynoszenia zabawek, narzędzi, przedmiotów, które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia uczniów i pracowników szkoły(noże, fajerwerki, ostre narzędzia, itp.)
21. Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu obowiązuje strój szkolny:
a) codzienny: -   strój skromny i schludny , nie dopuszcza się noszenia bluzek na
ramiączkach i z dekoltami, zbyt krótkich spodenek i spódnic
b) galowy: - chłopcy: biała koszula , ciemne spodnie dziewczęta: biała, nieprzezroczystą
bluzka, jednokolorowa ciemna spódnica lub sukienka
c) sportowy: na zajęcia wychowania fizycznego i zawodach sportowych według kryteriów
ustalonych przez nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
22.  Zabrania się noszenia w szkole biżuterii i elementów stroju, które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia ucznia, np. duże kolczyki, nieodpowiednie obuwie, np. klapki, śliska
podeszwa, długie nie zawiązane sznurówki oraz przynoszenia wartościowych przedmiotów.
23. Zobowiązuje się uczniów do okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły,



osobom dorosłym i rówieśnikom.
24. Nauczyciele zobowiązani są do:
- aktywnego przeciwdziałania łamaniu obowiązujących regulaminów, a w szczególności
regulaminu organizacyjno -porządkowego szkoły
-   zgodnie z WO wpisywania uwag uczniom łamiącym regulaminy
-  nauczyciele dyżurujący do bezwzględnego przestrzegania pełnienia dyżurów  w czasie
przerw -punktualnego rozpoczyna i kończenia lekcji
- odpowiedzialność za klasę od dzwonka na lekcję do jej zakończenia ponosi nauczyciel
prowadzący daną lekcję
-  dopilnowania, aby sala lekcyjna, gimnastyczna, w której mieli zajęcia została zamknięta
oraz pozostawiona była w ładzie i porządku, z otwartymi oknami i wytartą tablicą
-   wyprowadzania klasy po zakończeniu lekcji  na miejsce spędzania przerwy, a po
zakończonych zajęciach sprowadzić uczniów do szatni i pełnić nad nimi opiekę do wyjścia z
terenu szatni ostatniego ucznia
-po zakończonych zajęciach na sali gimnastycznej oraz przerwie wszelkie pomoce odnoszone
są na wyznaczone miejsce do dezynfekcji
25. Osoby niebędące pracownikami Szkoły Podstawowej nr 5 mają prawo wejść tylko do
sekretariatu szkoły w celu załatwienia spraw  przestrzegając zasad epidemiologicznych
obowiązujących na terenie szkoły. W razie potrzeby za zgodą Dyrektora mogą przemieścić się
w inne miejsce niż sekretariat, np. pokój nauczycielski. Wyjątek stanowią rodzice i osoby
uprawnione do odbioru dzieci. Mają prawo osobiście odebrać dziecko ze świetlicy lub
oczekiwać w holu przy wejściu do szkoły.  W sytuacji pandemii rodzic czeka na dziecko
przed budynkiem szkoły zgłaszając swoją obecność na numer służbowy szkoły.
26.   Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami są zobowiązani do przestrzegania
postanowień regulaminu ich dotyczących.


