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REGULAMIN
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH

W PILE

Regulamin obowiązuje w obiektach usytuowanych 
przy ul. Roosevelta 12 (budynek I) oraz w obiektach usytuowanych 

przy ul. Bydgoskiej 23 (budynek II).

ROZDZIAŁ I

ORGANIZACJA I ZASADY ŻYCIA SZKOLNEGO

1. Uczeń  przychodzi  do  szkoły  punktualnie,  najwcześniej  na  10  minut  przed
rozpoczęciem zajęć.

2. Rodzice uczniów (budynek I) przyprowadzają dzieci do szatni i stamtąd je odbierają, 
a oczekując na dzieci przebywają jedynie na korytarzu przy szatni.

3. Jeżeli  dziecko  w  godzinach  rannych  nie  może  pozostać  pod  opieką  rodziców  
i przychodzi wcześniej do szkoły,  zobowiązane jest przebywać w świetlicy szkolnej
(klasy I – III) lub czytelni (klasy IV- VIII); nie może przebywać bez opieki na terenie
placówki.                                                                          

4. Po skończonych zajęciach uczeń niezwłocznie udaje się do domu, a w wyjątkowych
sytuacjach, gdy oczekuje na rodziców lub zajęcia pozalekcyjne udaje się do świetlicy
szkolnej  (klasy  I  –  III)  lub  czytelni  (klasy  IV-  VIII);  nie  może  pozostawać  sam  
w budynku szkoły lub na terenie boiska.

5. Dzieci uczęszczające do świetlicy zgłaszają się bezpośrednio po przyjściu do szkoły
pod opiekę wychowawcy świetlicy.

6. Po usłyszeniu dzwonka rozpoczynającego lekcje uczniowie zobowiązani są ustawić się
przed właściwą salą lekcyjną i oczekiwać na nauczyciela w ciszy.

7. Zwolnienie  z  zajęć  wychowania  fizycznego  jest  zwolnieniem  z  ćwiczeń,  ale  nie
zwalnia  z  konieczności  obecności  na zajęciach,  z wyjątkiem sytuacji,  kiedy zajęcia
wychowania fizycznego stanowią pierwszą lub ostatnią lekcję w danym dniu.

8. Zwolnienie ucznia ze szkoły w trakcie trwania zajęć jest możliwe tylko na pisemną
prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka o fakcie tym telefonicznie powiadamiani są
rodzice (prawni opiekunowie) przez pielęgniarkę szkolną lub pracownika sekretariatu.

10. Dziecko,  które  źle  się  poczuło,  oczekuje  w  gabinecie  pielęgniarki  lub  
w  sekretariacie  szkoły  na  rodzica  (prawnego  opiekuna)  lub  osobę  przez  niego
wskazaną.

11. W przypadku braku pisemnego zwolnienia ucznia ze szkoły w trakcie trwania zajęć lub
braku możliwości osobistego przyjścia rodzica po dziecko rodzic komunikuje szkole
swoją decyzję za pośrednictwem e – dziennika lub SMS-a.

12. Zabrania się przebywania i gromadzenia się uczniów w szatniach.
13. Uczeń,  który  zgubił  klucz  od  szafki  w  szatni,  zobowiązany  jest  pokryć  koszty

dorobienia nowego klucza oraz zakupu zawieszki.
14. Uczniowie korzystający z terenu boiska poza godzinami swoich zajęć nie  są objęci

opieką pracowników szkoły.
15. Podczas zajęć uczeń nie je, nie żuje gumy, nie trzyma na ławce przedmiotów, które nie

są  pomocami na lekcji.
16. Uczniowi  nie  wolno  na  terenie  szkoły  fotografować,  filmować  oraz  nagrywać  

za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk  i obraz.
17. Zabrania  się  przynoszenia  do  szkoły  niebezpiecznych  zabawek,  petard  lub  innych

przedmiotów i substancji  mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub otoczenia.
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18. Wprowadza  się  następujące  zasady  przebywania  osób  dorosłych,  niebędących

pracownikami szkoły oraz młodzieży niebędącej jej uczniami, w budynku I:
-  przebywanie  osób  dorosłych  oraz  młodzieży  niebędącej  naszymi  uczniami  
w budynku szkoły podlega kontroli wszystkich pracowników szkoły;

-  rodzic  przyprowadza  dziecko  do  szkoły  nie  wcześniej  niż  na  10  minut  przed
rozpoczęciem zajęć;

- rodzic może zejść z dzieckiem do szatni, skąd dziecko samodzielnie lub pod opieką
nauczyciela udaje się na zajęcia;

- rodzic oczekuje, przed budynkiem szkoły lub w szatni, na dziecko kończące lekcje,
nie wcześniej niż 10 minut przed końcem zajęć;

-  wejście  do  szkoły  jest  nadzorowane  od  godziny  700 do  godziny  1600 przez
wyznaczonego pracownika szkoły;

- rodzic, pragnący dostać się na parter, I piętro oraz II piętro, wpisuje się do „Księgi
gości” i otrzymuje plakietkę „GOŚĆ”;

-  rodzic  dziecka  uczęszczającego  do  świetlicy  posiada  plakietkę  „ŚWIETLICA”  
z imieniem  i nazwiskiem dziecka, którą okazuje wchodząc do szkoły;

-  plakietka  „ŚWIETLICA”  upoważnia  rodzica  do  wejścia  na  I  piętro  do  drzwi
świetlicy, gdzie oczekuje na dziecko.

18.Wprowadza się następujące zasady wejścia na teren szkoły i do budynku II:
-  przebywanie  osób  dorosłych,  niebędących  pracownikami  szkoły  oraz  młodzieży
niebędącej jej uczniami w budynku szkoły podlega kontroli wszystkich pracowników;
- uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć;
- wejście do szkoły jest nadzorowane od godz. 700 do godz. 1600 przez wyznaczonego
pracownika szkoły;
- drzwi wejściowe do szkoły (wejście główne) oraz drzwi na boisko szkolne otwiera
wyznaczony przez dyrektora szkoły lub kierownika gospodarczego pracownik obsługi
(konserwator  lub  pracownik  do  prac  lekkich),  który  pełni  danego  dnia  dyżur  
w portierni:
 1)  o  godz.  805 pracownik  pełniący  dyżur  w  portierni  zamyka  drzwi  wejściowe,  
a w okresie zimowym, w trakcie dużych mrozów  także drzwi na boisko;
 2) nie później  niż o godz.  845  (ze względu na dostawy zaopatrzenia)  wyznaczony
pracownik (konserwator) zamyka bramę wjazdową oraz furtkę dla pieszych;
 3) wymieniony wyżej pracownik otwiera:
     a) drzwi wejściowe na czas przerwy oraz w trakcie lekcji,
     b)  w  okresie  wiosenno  –  letnim  drzwi  na  boisko  szkolne  na  10  minut
     przed końcem lekcji, do momentu zakończenia przerwy  śródlekcyjnej,
     c) bramę wjazdową oraz furtkę dla pieszych przed godziną 1425;

- niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca dyżuru przez pełniącego dyżur w portierni
bez  uprzedniego  powiadomienia  kierownika  gospodarczego,  dyrektora  lub
wicedyrektora szkoły, który wskazuje osobę na zastępstwo;
- kontrolę nad rzetelnym wypełnianiem przez pracowników obowiązków w  portierni
sprawuje kierownik gospodarczy;
- każda osoba postronna chcąca po godz. 805 wejść do szkoły ma obowiązek zgłoszenia
pracownikowi pełniącemu dyżur na portierni dokąd i w jakim celu się udaje;
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-  po  załatwieniu  sprawy  osoba  postronna  przebywająca  na  terenie  szkoły  zgłasza
pracownikowi pełniącemu dyżur na portierni opuszczenie terenu szkoły;
-  rodzic  oraz  inna  osoba niebędąca  pracownikiem szkoły,  zamierzająca  dostać  się  
na teren szkoły, wpisuje się do „Księgi gości” i otrzymuje plakietkę „GOŚĆ”.

ROZDZIAŁ II

TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Spory  na  terenie  szkoły  powinny być  rozwiązywane  w atmosferze  porozumienia  
i wzajemnego poszanowania.

2. W przypadku wszelkich sporów mających miejsce poza szkołą uczeń informuje o nich
rodziców (prawnych opiekunów), gdyż ich rozwiązanie nie leży w gestii nauczycieli.

3. Konflikty  rówieśnicze  wynikające  z  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej
(Internet, SMS) powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia rodzicom (prawnym
opiekunom), którzy podejmą właściwe działania.

ROZDZIAŁ III

SAVOIR – VIVRE

1. Uczeń  wita  i  żegna  się  z  osobami  dorosłymi  i  rówieśnikami,  nie  trzymając  rąk  
w kieszeniach.

2. W szkole uczeń chodzi bez nakrycia głowy.
3. Uczeń, w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii, ma obowiązek zachować umiar,

pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki (niedopuszczalne jest farbowanie włosów,
noszenie makijażu oraz długich lub pomalowanych paznokci).

4. Na  terenie  szkoły  dopuszcza  się  noszenie  kolczyków  jedynie  w  uszach  i  przy
założeniu,  że  ich  kształt  i  wielkość  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  noszącego  
je ucznia lub innych uczniów

5. W stołówce uczeń je najładniej jak umie, nie hałasuje, stosuje się do harmonogramu
spożywania posiłków.

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej.
7. Uczniowie  powinni  bezwzględnie  dbać  o nierozprzestrzenianie  zagrożeń w postaci

insektów lub chorób bakteryjnych i wirusowych.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW

1. Uroczystości szkolne, a w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia powinny odbywać się z udziałem
sztandaru szkolnego. Ucznia obowiązuje w tym dniu strój galowy.
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2. Zabawy (andrzejki,  bale  noworoczne,  itp.)  odbywają  się  w sposób zorganizowany,

wyłącznie  pod  opieką  nauczycieli,  w  miejscu  i  godzinach  wyznaczonych  przez
dyrekcję.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły uczniowie, rodzice
i pracownicy szkoły mogą zgłaszać do dyrektora za pośrednictwem

„SKRZYNEK ZAUFANIA” umieszczonych w obu budynkach szkolnych.
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