
                  REGUŁY ŻYCIA 
         W PODSTAWOWEJ SZKOLE GEDANENSIS 
           
                            Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły 
 

1. Na wszystkie zajęcia szkolne należy przychodzić punktualnie. 
2. Wszyscy dbamy o mienie szkolne. 
3. Uczeń jest zobowiązany do przygotowywania się do zajęć i właściwego zachowania w ich trakcie.        
4. Uczeń zobowiązany jest do posiadania czterech par dodatkowego obuwia: 
-         do szkoły (obuwie miękkie na płaskiej, niebrudzącej podeszwie) – zmiana obuwia obowiązuje     
      przez cały rok szkolny 
-         na salę gimnastyczną (obuwie halowe na jasnej, miękkiej podeszwie) 
-     na zajęcia na boisku (obuwie sportowe, ale nie korki) 
-         na basen (klapki). 
5. Wierzchnie okrycia i buty w czasie trwania zajęć uczniowie pozostawiają w szatni.  
    Po zajęciach w szatniach może zostać tylko obuwie na zmianę powieszone na haczykach. Butów tych    
nie można zostawiać na podłodze, ani w klasie. 
6. Uczeń zobowiązany jest do odpowiedniego wyglądu: 
-         ubiór codzienny – stosowny, nie wyzywający  
-         ubiór galowy – biała bluzka, ciemne (czarne, granatowe) spodnie, marynarki, spódnice,       
      stosowne  buty. Strój galowy obowiązuje na niektóre uroczystości szkolne np. pasowanie,       
      zakończenie  roku szkolnego, egzaminy (również próbne). 
7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach na basenie udają się do wyznaczonego     
    pomieszczenia; niećwiczący muszą posiadać zwolnienie od rodziców (prawnych opiekunów) lub      

lekarza  wpisane do dzienniczka, lub w dzienniku elektronicznym. 
8. W czasie przerw: 
-         drzwi do klas pozostają otwarte, a sale muszą być wietrzone, 
-         nie wolno biegać po korytarzu. 
9. Dyżurni w czasie przerw dbają o porządek  w klasie, wietrzą klasę, ścierają tablicę, przynoszą            
   kredę, poprawiają lub uzupełniają gazetki.  

     10. Od poniedziałku do czwartku w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach nie mogą korzystać  
        z urządzeń multimedialnych oraz telefonów komórkowych.  W czasie pandemii dopuszcza się      
       możliwość korzystania z telefonów w tych dniach w czasie opieki świetlicowej, po zajęciach.  
       Nauczyciel może wyrazić zgodę na korzystanie z w/w urządzeń w określonych sytuacjach (np.  
       prośba rodzica, prezentacja przygotowana na lekcję, konieczność skontaktowania się z rodzicem).  
      W piątki uczniowie mogą korzystać z w/w urządzeń na przerwach i po lekcjach. 

11. Na dziedziniec szkoły uczniowie wychodzą wówczas, gdy jest tam nauczyciel dyżurujący.  
12. Nauczycieli wchodzących do klasy uczniowie witają stojąc.  
13. Na parapetach okiennych mogą być tylko kwiaty, pomoce dydaktyczne, prace plastyczne lub 

dekoracje zdobiące klasę. Nie wolno siadać na parapecie, ani wychylać się przez okno. Nie wolno 
też niczego wyrzucać przez okno. 

14. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie klas I – III szkoły podstawowej zgłaszają się do 
wychowawcy świetlicy, uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej zgłaszają się do nauczycieli 
pełniących opiekę w wyznaczonych salach. 

15. Uczniowie kandydujący do pełnienia ważnych funkcji w klasie i Samorządzie Uczniowskim muszą 
mieć co najmniej bardzo dobre zachowanie w poprzednim roku szkolnym.  

16. Nieprzestrzeganie Reguł Życia w sposób decydujący wpływa na ocenę zachowania. 
17. Zachowanie stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia innych członków społeczności szkolnej 

powoduje natychmiastowe obniżenie oceny zachowania i spowodować może usunięcie ucznia ze 
szkoły. 

18. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu, picia alkoholu lub używania narkotyków przez ucznia 
może on zostać usunięty ze szkoły z konsekwencją wpisania do akt ucznia. 

19. Reguły Życia są opracowywane przez zespół nauczycieli i zatwierdzane po konsultacjach  
     z Samorządem Uczniowskim przez Radę Pedagogiczną. 
20. Reguły Życia mogą podlegać zmianom również w ciągu roku szkolnego. 

 
(obowiązują od 9 września 2020 r.) 


