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 Załącznik nr 1 do Uchwały nr  9/2007/2008 Rady Pedagogicznej  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Opolu 

 

REGULAMIN  POBYTU  UCZNIA  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Opolu 

Podstawa prawna: 

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

  bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69). 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

  statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół(Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624  

  z późniejszymi zmianami). 

3.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.  

   Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa prawa i obowiązki uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu w zakresie dotyczącym pobytu ucznia  

w szkole. 

2. Regulamin ustala i wprowadza uchwałą Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu po dokonaniu uzgodnienia  

z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Publicznej Szkoły Podstawowej 

nr 16 w Opolu. 

 

§2. 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Uczeń punktualnie przychodzi na zajęcia edukacyjne, jednak nie wcześniej niż 15 

minut przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

2. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z szatni szkolnej i noszenia obuwia 

zamiennego w okresie wyznaczonym zarządzeniem Dyrektora Szkoły  

i przestrzegania obowiązującego regulaminu korzystania z szatni szkolnej. 

3. Ucznia obowiązuje określony i odpowiedni do rodzaju zajęć strój szkolny. 

4. Po skończonych lekcjach uczniowie opuszczają teren szkoły za wyjątkiem dzieci 

udających się na zajęcia pozalekcyjne, do świetlicy szkolnej lub na obiady. 

5. Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

6. Uczeń dba o kulturę w zakresie zachowania i słownictwa oraz właściwie reaguje 

na dostrzeżone przejawy zła. 
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7. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, posiada 

potrzebne podręczniki i przybory szkolne. 

8. Uczeń przestrzega regulaminów poszczególnych pracowni, sal lekcyjnych, 

sportowych i innych obowiązujących ucznia. 

9. Uczeń dba o ład i porządek na terenie szkoły. 

10. Uczeń zgłasza wypadki jakim uległ nauczycielowi  z którym ma zajęcia lub 

nauczycielowi dyżurującemu (jeśli nie jest w stanie samodzielnie zgłosić 

wypadku czyni to kolega lub koleżanka). 

11. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii lub języka mniejszości narodowej 

niemieckiej lub wychowania do życia w rodzinie w czasie prowadzenia tych 

zajęć przebywa w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 

12. Uczeń ma dostosować się do wymogów szkolnej instrukcji ewakuacyjnej. 

13. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną 

prośbę rodzica (opiekuna) lub osobisty kontakt rodzica (opiekuna). 

14. Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły. W wyjątkowych 

sytuacjach (np. złe samopoczucie) za zgodą poinformowanego rodzica (opiekuna) 

uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak pozostać na terenie 

szkoły do momentu przybycia rodzica (opiekuna). 

15. Uczniowie nie mogą podczas pobytu w szkole przebywać bez opieki osób 

dorosłych: na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej, szatni, klasie. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za 

wypadki ucznia w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub 

samowolnego przebywania na terenie szkoły 

17. Obowiązkiem każdego ucznia jest dostarczenie w terminie 7 dni od momentu 

powrotu do szkoły pisemnego usprawiedliwienia nieobecności od rodzica 

(prawnego opiekuna). 

18. Obowiązkiem uczniów jest polubowne rozwiązywanie konfliktów  

(np. mediacje, negocjacje i korzystanie z arbitrażu osób dorosłych). 

 

19. Uczeń nie może: 

 

1) wychodzić poza teren szkoły bez opieki nauczyciela w czasie lekcji  

i na przerwach, 

2) zapraszać do szkoły i spotykać się na jej terenie z osobami obcymi (spoza 

szkoły) bez zgody nauczyciela, 
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3) przynosić do szkoły przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia  

i życia (scyzoryki, noże, lasery, środki pirotechniczne, pistolety kulkowe, 

spraye, ...), 

4) przynosić do szkoły większych kwot pieniężnych oraz wartościowych 

przedmiotów (np. kamer, aparatów fotograficznych), 

5) korzystać w czasie pobytu w szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (w czasie pobytu w szkole muszą być one 

wyłączone i schowane). Podczas wycieczek szkolnych zasady korzystania z 

telefonów komórkowych ustala kierownik wycieczki. 

6) niszczyć mienia szkoły, zaśmiecać szkołę,  

7) brać udziału w bójkach oraz zachęcać do nich – również w charakterze widza, 

8) naruszać nietykalności fizycznej innej osoby (kopać, popychać, opluwać, 

podstawiać nóg, wykręcać rąk, obrzucać przedmiotami, potrącać, 

policzkować, szarpać, dusić, itp.), 

9) stosować przemocy słowno – psychicznej tj. grozić, obrzucać obelgami (także 

pod adresem najbliższych), wyzywać, wyśmiewać, obrażać, złośliwie 

rozpowszechniać fałszywe informacje, plotkować wyszydzać, poniżać oraz  

w jakikolwiek sposób naruszać godność osobistą drugiego człowieka a także 

dręczyć w różnych formach, 

10) naruszać prywatności innych osób bez ich zgody np. samowolnie filmować, 

fotografować, nagrywać dźwięki, 

11) naruszać cudzej własności, 

12) zachowywać się  w sposób zagrażający życiu i zdrowiu (np. biegać po 

korytarzach i schodach, skakać po schodach, siadać na parapetach, otwierać 

okien i wychylać się, przebywać w czasie przerw w klasach, sali 

gimnastycznej, szatni bez obecności nauczyciela, w czasie przerw jeździć na 

deskorolce, rowerze, hulajnodze i inne), 

13) korzystać z toalety podczas lekcji poza wyjątkowymi sytuacjami, 

14) palić papierosów, pić alkoholu i stosować używek zagrażających zdrowiu  

i życiu. 

 

20. Wszyscy uczniowie są zobowiązani podporządkowywać się zarządzeniom 

Dyrektora Szkoły, uchwałom Rady Pedagogicznej, poleceniom nauczycieli  

i personelu szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

 

 


