
REGULAMIN PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OPO LU 
dotycz ący bezpiecze ństwa ucznia na terenie szkoły oraz jego praw i obowi ązków 

 
  I. Uczeń powinien (ma obowi ązek): 
 
1. Punktualnie przychodzić na zajęcia edukacyjne, jednak nie wcześniej niŜ 15 minut 

przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (dyŜury nauczycieli rozpoczynają się o godzi-
nie 7.45). 
a) Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą w niej przebywać od godziny 

6.30 do 16.30. Dzieci te zobowiązane są do przychodzenia bezpośrednio do po-
mieszczeń świetlicowych. 

b) Nieusprawiedliwione przyjście ucznia na zajęcia lekcyjne po 15 minutach od ich 
rozpoczęcia nauczyciel odnotowuje dodatkowo w „Zeszycie kontaktów”. 

2. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z szatni szkolnych (kl. IV – VI) i noszenia 
obuwia zamiennego w okresie wyznaczonym zarządzeniem Dyrektora Szkoły (klasy 
młodsze przebierają się w salach lekcyjnych). 

3. Ucznia obowiązuje schludny i estetyczny strój, nieprowokujący i dostosowany do 
rodzaju zajęć. 

4. Podczas uroczystości szkolnych oraz uroczystych, organizowanych przez szkolę,. 
wyjść (np. teatr, filharmonia itp.) uczniów obowiązuje odpowiedni strój tj. ciemne 
spodnie – spódnica, biała koszula – bluzka, zamiennie garnitury i garsonki. 

5. Po skończonych lekcjach uczniowie opuszczają teren szkoły za wyjątkiem dzieci 
udających się na zajęcia pozalekcyjne, do świetlicy szkolnej lub na obiady, a takŜe 
uczniów posiadających pisemne zezwolenie rodziców na grę w tenisa stołowego 
zgodnie z regulaminem wywieszonym przy stołach. 

6. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 
7. Dbać o kulturę w zakresie zachowania i słownictwa oraz właściwe reagowanie na 

dostrzeŜone przejawy zła. 
8. Uczestniczyć aktywnie we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę 

(zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły). 
9. Systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, posiadać potrzebne 

podręczniki i przybory szkolne. 
10. Przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni, sal lekcyjnych, sportowych i 

innych obowiązujących ucznia. 
11. Dbać o ład i porządek na terenie szkoły. 
12. Zgłaszać wypadki jakim uległ nauczycielowi, z którym ma zajęcia lub nauczycielowi 

dyŜurującemu (jeśli nie jest w stanie samodzielnie zgłosić wypadku czyni to kolega 
lub koleŜanka). 

13. Przestrzegać wymogów uproszczonej procedury powypadkowej. 
14. W przypadku zwolnienia z zajęć przedstawić pisemną zgodę rodzica (w „Zeszycie 

kontaktów”). 
15. Nosić codziennie „Zeszyt kontaktów rodzic - nauczyciel”. 
16.  W przypadku nieuczęszczania na religię (decyzję podejmuje rodzic i powiadamia o 

niej szkołę) – jeśli jest to środkowa lekcja – uczeń powinien przebywać w miejscu 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

17. Korzystać z toalet w czasie zajęć tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą na-
uczyciela. 

18. Korzystać z szatni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i bezpośrednio po zakoń-
czeniu ostatnich. W wyjątkowych wypadkach w innym czasie za zgodą nauczyciela. 

19. Dostosować się do wymogów szkolnej instrukcji ewakuacyjnej. 
20. Ze względów bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły przechodzić przez uli - 

cę na światłach. 



21. Zapoznać się z podstawowymi aktami prawa szkolnego tj. Statutem Szkoły, Pro-
gramem Wychowawczym Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, in-
strukcją ewakuacji z budynku szkoły, uproszczoną procedurą powypadkową. Akty te 
dostępne są w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły. Pomogą w ich udostępnie-
niu uczniom i ich rodzicom wychowawcy klas. 

22. Przestrzegać zasad współŜycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pra-
cowników szkoły. 

23. Uczestniczyć co najmniej w jednej formie zajęć pozalekcyjnych lub wyrównawczych. 
24. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły i nauczycieli, 

Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom  Samorządu Uczniowskiego. 
 

II. Bezwzgl ędnie zabrania si ę uczniom:  
 

1. Przebywania w czasie zajęć edukacyjnych w okryciach wierzchnich (kurtkach, 
płaszczach) w okresie, w którym są czynne szatnie. 

2. Noszenia w szkole obuwia typu „martens”, „glany”, farbowania włosów, malowania 
się oraz noszenia znaków i symboli sugerujących przynaleŜność do prawnie zabro-
nionych grup, kolczyków na róŜnych częściach ciała z wyjątkiem uszu. 

3. Przebywania podczas trwania zajęć szkolnych na terenia szkoły bez opieki nauczy-
ciela (korytarze, radiowęzeł, szatnie ...) 

4. Wychodzenia poza teren szkoły bez opieki nauczyciela w czasie lekcji i na prze-
rwach. 

5. Przynoszenia do szkoły przedmiotów stwarzających zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia 
dziecka (scyzoryki, noŜe, lasery, środki pirotechniczne, pistolety kulkowe, spraye ...). 

6. Przynoszenia do szkoły większych kwot pienięŜnych. 
7. Korzystania w czasie zajęć z telefonów komórkowych (muszą być wyłączone). 
• Uwaga: podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki ustala zasady korzysta - 
                   nia z telefonów komórkowych. 
8. Palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania uŜywek zagraŜających zdrowiu i 

Ŝyciu. 
9. Noszenia na zajęciach wychowania fizycznego i innych sportowych kolczyków i 

ozdób zagraŜających bezpiecznemu wykonywaniu ćwiczeń. 
10. Zapraszania do szkoły i spotykania się na jej terenie z osobami obcymi (spoza szko-

ły) bez zgody nauczyciela. 
11. Przebywania uczniom klas starszych (IV - VI), w czasie przerw i lekcji w pomiesz-

czeniach i korytarzach przeznaczonych dla klas I – III (i odwrotnie). 

 
III. Rodzice: 

 
1. Są zobowiązani, w wypadku nieobecności ucznia trwającej powyŜej 3 dni, powiado-

mić szkołę o przyczynach nieobecności.  
2. Są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności dziecka poprzez „Zeszyt kontak-

tów” bezpośrednio po powrocie dziecka do szkoły (do 3 dni), w wypadku nieobecno-
ści wychowawcy klasy usprawiedliwienie przekazujemy do sekretariatu szkoły. 

3. Na nieobecność dziecka trwającą powyŜej 7 dni, a wynikającą z innych przyczyn niŜ 
choroba naleŜy uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły. Do 7 dni zgodę wyraŜa wycho-
wawca klasy. 

4. Są zobowiązani do określenia przyczyn nieuczestnitwa dziecka w organizowanych 
przez szkołę wyjściach poza jej teren (takŜe wycieczkach). Wychowawca klasy de-
cyduje i ustala plan pracy dziecka w tym dniu (dniach). 



5. Koszty dewastacji przez ucznia mienia szkolnego oraz dokonane podczas wycie-
czek szkolnych ponoszą jego rodzice. 

 
IV. Uczeń ma prawo: 

 
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 
2. Opieki wychowawczej, warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochro-
nę i poszanowanie jego godności.  

3. Zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w 
zaufaniu. 

4. Korzystania z pomocy stypendialnej, doraźnej lub socjalnej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami i moŜliwościami finansowymi szkoły. 

5. śyczliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 
6. Swobodnego wyraŜania myśli i przekonań w szczególności dotyczących Ŝycia szko-

ły, a takŜe światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusz to dobra innych osób. 
7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w miarę moŜliwości finansowych i 

bazowych szkoły. 
8. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny. 
9. Znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wychowawca klasy na po-

czątku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, a na pierwszych spotkaniach z ro-
dzicami rodziców. 

10. Znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez szkołę 
programów nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i 
kryteriów na poszczególne oceny. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapozna-
je z nimi uczniów, a rodziców podczas indywidualnych konsultacji lub uzyskują oni je 
do wglądu w bibliotece szkolnej. 

11. Znajomości realizowanych programów nauczania (do wglądu w bibliotece szkolnej). 
12. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 
13. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. 
14. Przedstawiania wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu, Dyrektorowi Szkoły i 

innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowie-
dzi, wyjaśnień. 

15. Znajomości Programu Wychowawczego Szkoły. Wychowawca klasy na początku 
roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, a na pierwszych spotkaniach z rodzicami 
rodziców. 

16. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbio-
ru biblioteki tylko pod opieką nauczyciela. 

17. Wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność samorządową (m.in. organizowanie 
działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i moŜliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem 
Szkoły); redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz zrzeszania się w organiza-
cjach działających w szkole. 

18. Uczestnictwa w szkolnych imprezach zgodnie z Programem Wychowawczym i na 
zasadach określonych przez organizatorów imprezy (podczas imprez dopuszcza się 
w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły uchylenie niektórych zakazów np. malowania 
się, farbowania włosów, noszenia obuwia ...). 

19. Reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i in-
nych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami, moŜliwościami i po spełnieniu 
wymaganych do uczestnictwa kryteriów. 

20. Nagrody zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami. 



Regulaminu zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 31 sierpnia 2000r.  i przedsta-
wiono do uchwalenia Radzie Szkoły w dniu 19 września 2000r.  Uzyskał pozytywną 
opinię przedstawicieli rodziców. 
 Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 20 wrze śnia 2000r. 

 
 
 

Za Radę Szkoły:      Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem  obowiązującym w Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 11 w Opolu a dotyczącym bezpiecze ństwa ucznia na terenie szkoły 
oraz jego praw i obowi ązków. 

 
 
Nazwisko rodzica Podpis  Nazwisko ucznia Podpis  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     

Klasa ........ 


