Załącznik Nr 1.do Uchwały Nr 2/2016
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnym
im. Pamięci Majdanka w Lublinie z dnia 29 lutego 2016r.

SP32.I.011
REGULAMIN
ZACHOWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE
Uczniowie:
1. Przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut przed lekcjami.
2. Przynoszą ze sobą obuwie na zmianę i zawsze je zmieniają.
3. Wchodzą i wychodzą ze szkoły tylko przez szatnię.
4.

Wchodzą na piętra po dzwonku na przerwę, bez opieki rodziców.

5. Poruszają się wyznaczonym szlakiem komunikacyjnym.
6. Mają zakaz biegania po korytarzu.
7.

Podczas zajęć wychowania fizycznego poruszają się z nauczycielem wyznaczonym przez niego szlakiem
komunikacyjnym.

8.

Dbają o bezpieczeństwo własne i kolegów.

9. W czasie przerw stosują się do poleceń i wskazówek dyżurującego nauczyciela.
10. Nie przebywają w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki nauczyciela.
11. Na korytarzu utrzymują porządek, ustawiając tornistry w rzędzie pod ścianą, obok sali zajęć.
12. Ograniczają do minimum wchodzenie do pokoju nauczycielskiego.
13. Mają zakaz organizowania w czasie przerw zabaw na schodach.
14. Ograniczają przebywanie na piętrach, gdzie nie mają lekcji do minimum.
15. Mają zakaz otwierania okien na korytarzach (wietrzą tylko osoby dorosłe: nauczyciele i pracownicy
obsługi).
16. Właściwie korzystają z łazienek i toalet.
17. Jedzą posiłki w wyznaczonych przerwach obiadowych.
18. Dbają o schludny i godny strój bez makijażu i malowanych paznokci.
19. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje ich strój galowy.
20. W czasie zajęć i przerw nie opuszczają ogrodzonego terenu szkoły.
21. Nie przynoszą telefonów komórkowych do szkoły, jest to jedynie możliwe w uzasadnionych przypadkach, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły pisemnej prośby rodziców/ prawnych opiekunów.
22. Nie przynoszą do szkoły tabletów i urządzeń do gier oraz niebezpiecznych przedmiotów.
23. Za szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
24. W przypadku naruszenia regulaminu, stawiają się wraz z rodzicem na wezwanie wychowawcy lub dyrektora.

