
Regulamin
NSPzOI w Rękowie

1. W szkole obowiązuje wygląd schludny i niewyzywający:
- bluzki bez głębokich dekoltów zakrywające brzuch,
- spódniczki, spodenki do pół uda,
- ubiór (także naszywki na plecakach) bez emblematów marihuany, systemów

totalitarnych, alkoholu, papierosów, z podtekstami seksualnymi; bez wulgarnych
napisów nawet w języku innym niż polski,

dopuszcza się:
- delikatny makijaż - lekko wytuszowane, naturalne rzęsy i delikatny błyszczyk lub

pomadka w naturalnym kolorze
- krótkie paznokcie pomalowane pastelowym lakierem
2. Podczas ważnych uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (spodnie, spódnica

w kolorze ciemnym; bluzka, koszula biała lub błękitna)
3. W szkole obowiązuje obuwie zmienne. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają

obowiązek umieszczenia obuwia w workach i pozostawienia go w wyznaczonym
miejscu.

4. Uczniowie zamieszkujący w Rękowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż
na godz. 7:20.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń musi przyjść do szkoły przed wyznaczoną
godziną, zobowiązany jest przebywać na terenie „Małego Przedszkola” pod opieką
nauczyciela – nie przebywa bez opieki na terenie placówki.

6. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, które przychodzą do szkoły na
godz. 7:00 pozostają pod opieką nauczyciela w „Małym Przedszkolu” do momentu
odebrania ich przez nauczyciela - wychowawcę. Po zakończeniu zajęć dzieci
odbierane są przez rodziców lub inne osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców.
Dzieci odjeżdżające autobusem szkolnym odprowadzane są do szatni przez pomoc
nauczyciela i pozostają pod jej opieką do momentu przyjścia nauczyciela
odprowadzającego uczniów na autobus. Dzieci pozostające dłużej po zajęciach,
zostają odprowadzone przez nauczyciela kończącego zajęcia, do „Małego
Przedszkola” i tam pozostają do momentu odebrania ich przez rodzica lub inną
upoważniona osobę.

7. Uczniowie klas I – III, dojeżdżający autobusem szkolnym lub pozostający
w świetlicy szkolnej, po zakończonych zajęciach są przyprowadzani przez nauczyciela
prowadzącego ostatnią lekcję do klasy, w której będzie odbywają się zajęcia
świetlicowe.

8. Nauczyciel przyprowadzający dzieci z klas I-III do świetlicy, zobowiązany
jest do przekazania ich nauczycielowi prowadzącemu świetlicę.
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9. Uczniowie klas I-III, za wyjątkiem uczniów zapisanych do świetlicy, są odbierani
przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnione osoby niezwłocznie
po zakończeniu zajęć.

10. Uczniowie klas IV – VIII, dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym,
po zakończonych zajęciach przechodzą do sali, w której odbywają się zajęcia
świetlicowe i zgłaszają swoją obecność nauczycielowi prowadzącemu zajęcia
świetlicowe.

11. Uczniowie klas IV - VIII zamieszkujący w Rękowie po zakończonych lekcjach
opuszczają szkołę.

12. W szkole nie obowiązuje dzwonkowy system regulowania czasu lekcji. Lekcje
i zajęcia pozalekcyjne zaczynają się i kończą zgodnie z obowiązującym w danym roku
szkolnym planem. Godzina rozpoczęcia lekcji zobowiązuje uczniów do przebywania
w swojej sali lekcyjnej. Nauczyciel informuje uczniów o zakończeniu lekcji.

13. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela
do momentu przyjścia innej, upoważnionej do odbioru dziecka osoby.

14. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka, szkoła podejmuje działania prawne
zgodne z procedurami.

15. W czasie przerw uczeń nie może samowolnie wychodzić poza teren szkoły.
16. Przerwy uczniowie spędzają w miejscach objętych opieką nauczyciela.
17. W czasie przerwy uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej tylko za zgodą

nauczyciela dyżurującego.
18. Uczniowie korzystający z terenu wokół szkoły poza godzinami swoich zajęć nie są

objęci opieką pracowników szkoły.
19. Uczniowi nie wolno samemu otwierać żadnych okien.
20. Uczniowie nie pozostawiają w toaletach żadnej odzieży.
21. Wychodząc w czasie przerw na boisko, uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia.
22. Każdy uczeń biorący zabawki lub sprzęt sportowy odkłada je na swoje miejsce.
23. Podczas przebywania w szkole uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych,

tylko i wyłącznie podczas lekcji w celach edukacyjnych za zgodą i pod nadzorem
nauczyciela.

24. Uczniowie nie korzystają z tablic i monitorów interaktywnych podczas przerw.
25. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi

być potwierdzone wyrokiem sądu.
26. Rodzice mogą zwolnić swoje dziecko z zajęć lekcyjnych pisemnie lub osobiście,

potwierdzając ten fakt swoim podpisem w rejestrze, który znajduje się w sekretariacie
szkoły.

27. Pozostawiona w szkole odzież będzie znajdować się na osłonie przy “Małym
Przedszkolu” z napisem „rzeczy znalezione” przez miesiąc. Z końcem każdego
miesiąca będzie utylizowana.

28. Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej jest płatne. Koszt duplikatu wynosi - 20 zł.
29. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się odstępstwa od w/w zasad jedynie za zgodą

dyrektora szkoły i po odnotowaniu tego faktu w dokumentacji szkolnej.
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30. Rodzice kontaktują się z nauczycielem poprzez e-dziennik, w pilnych sprawach
telefonicznie.

31. Rodzice zasięgają informacji o swoich dzieciach podczas zebrań, konsultacji lub
na wcześniej umówionym spotkaniu.

32. W przypadku naruszenia regulaminu przez ucznia, nauczyciel może zastosować kary
zgodnie z Regulaminem zachowania.

Regulamin COVID - 19
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą na teren budynku
szkoły. Pozostają przed wejściem oczekując na przyprowadzenie dziecka.

4. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku szkoły, zobowiązane są do ograniczenia
swojego pobytu do niezbędnego minimum oraz stosowania środków ochronnych:
osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub posiadania jednorazowych rękawiczek.

5. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie ucznia zostaną powiadomieni
o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, wietrzenie
klas, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub na własnej półce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami.
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