
REGULAMIN UCZNIOWSKI W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  

W KOLBUDACH 

 

1. Szkoła jest otwarta w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Sekretariat przyjmuje interesantów wg harmonogramu wywieszonego przy 

drzwiach sekretariatu w godzinach 7:00-15:00. 

3. Świetlica dla dzieci młodszych  klas I-III pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00, 

a dla dzieci starszych  klas IV-VIII od 7:00 do 16:00. 

4. Biblioteka, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, pielęgniarka, 

stomatolog pracują wg harmonogramów wywieszonych przy drzwiach 

gabinetów lub na tablicach ogłoszeń. 

5. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się od godziny 8:00. 

6. Przerwy obiadowe trwają 20 minut, dla uczniów klas I-III po czwartej godzinie 

lekcyjnej, dla klas IV-VIII po piątej godzinie lekcyjnej. 

7. Codzienny strój ucznia powinien być schludny, stonowany i skromny (bez 

niestosownych nadruków). Uczniowie nie noszą też wyzywającej i zagrażającej 

bezpieczeństwu biżuterii.  

8. Strój galowy, obowiązujący uczniów podczas uroczystości szkolnych ujętych                 

w kalendarzu szkolnym lub wyznaczonych przez dyrektora szkoły powinien 

wyglądać następująco: 

a) dziewczęta: biała bluzka, ciemna (czarna lub granatowa) spódnica                     

lub spodnie 

b) chłopcy: biała koszula oraz czarne lub granatowe spodnie. 

9. Każdy uczeń ma obowiązek zostawienia okrycia wierzchniego i obuwia                     

w szatni oraz noszenia obuwia zmiennego w budynku szkolnym. 

10. Boksy w szatni otwiera i zamyka pracownik obsługi oraz dokonuje kontroli 

zabezpieczeń. 

11. Uczniowie w czasie przerw przebywają na holach przed salą, w której będą mieli 

kolejną lekcję. 

12. Wietrzenie sal odbywa się wyłącznie poprzez otwieranie okien uchylnych. 

13. Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 

14. Zasady korzystania z telefonów komórkowych: 

a) podczas zajęć edukacyjnych i przerw obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych i urządzeń pełniących funkcję telefonu (aparaty 

powinny być wyłączone) i schowane w plecaku szkolnym, 

b) telefony komórkowe przynoszone są do szkoły za zgodą rodziców                          

i  na wyłączną odpowiedzialność ucznia, 

c) za zagubienie, kradzież lub uszkodzenie telefonu nie odpowiadają 

nauczyciele i pracownicy szkoły, 

d) w przypadku notorycznego naruszania regulaminu korzystania z telefonów 

komórkowych, zostaną nałożone kary regulaminowe, 



e) uczniowie mogą używać podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego 

wyłącznie do kontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, a każde 

użycie telefonu musi być skonsultowane z nauczycielem dyżurującym. 

15. Zwalnianie z lekcji odbywa się tylko na pisemną prośbę rodziców. Rodzic 

informuje wychowawcę o zwolnieniu za pośrednictwem e-dziennika Librus 

Synergia oraz pisemnie na kartce, którą podpisuje wychowawca. W przypadku 

nieobecności wychowawcy wiadomość musi zostać wysłana do v-ce dyrektora. 

W sytuacji nagłej wystarcza informacja elektroniczna. 

16. Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych oraz na autobus po 

zakończeniu lekcji przebywają w świetlicy szkolnej – konieczne jest wypełnienie 

pisemnego zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna. 

17. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego grozi: 

a) upomnienie wychowawcy klasy 

b) pisemna nagana wychowawcy 

c) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji i przywilejów 

d) pisemna nagana Dyrektora Szkoły 

e) pozbawienie pełnionych w szkole funkcji i przywilejów 

f) obniżenie oceny zachowania 

g) przeniesienie do równoległej klasy. 

18. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność: 

a) wychowawca 

b) pedagog/ psycholog szkolny 

c) dyrekcja szkoły. 

19. Informacje między pracownikami szkoły, a rodzicami przekazywane są na 

spotkaniach lub w formie pisemnej, elektronicznej oraz telefonicznej. 


