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Regulamin pobytu ucznia  
w Szkole Podstawowej EuroSzkole  

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w godzinach 7.00-16.30 w dniach przewidzianych            
w harmonogramie roku szkolnego Szkoły. W dni wolne od zajęć dydaktycznych Szkoła nie             
zapewnia takiej opieki.  

2. W czasie pobytu na terenie budynku Szkoły uczniów obowiązuje zmiana obuwia. Uczniowie             
zostawiają okrycie wierzchnie oraz obuwie zmienne w wydzielonym miejscu.  

3. Uczniowie zapisani do świetlicy przed i po lekcjach bezwzględnie w niej przebywają.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dziecko przebywające bez opieki (samowolnie) na            
terenie szkoły (budynek szkoły i teren mu przylegający). Za dzieci przebywające na terenie             
szkoły (np. na korytarzu) oczekujące na rozpoczęcie zajęć lub czekające po ich zakończeniu             
na osoby je odbierające, odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka.  

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw ponosi nauczyciel dyżurujący,          
a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych nauczyciele sprawujący wtedy nad nim           
opiekę.  

6. Za bezpieczeństwo w drodze ucznia do Szkoły i z powrotem w pełni odpowiadają              
rodzice/opiekunowie prawni. Przez Szkołę należy tutaj rozumieć klasę szkolną, w której           
uczeń rozpoczyna lekcje lub świetlicę szkolną.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający uczniów oczekują na nich na korytarzu Szkoły.  

8. W czasie pobytu w Szkole telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne ucznia są              
wyłączone i znajdują się w klasie w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie            
mogą korzystać z tych urządzeń tylko w czasie zajęć edukacyjnych i w sposób wskazany              
przez nauczyciela.  

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów wartościowych         
przyniesionych przez ucznia do Szkoły.  

10. W godzinach 12.40-13.30 w stołówce szkolnej wydawane są obiady.  

11. W razie nieobecności nauczyciela:  

- uczniowie mają zastępstwo lub są pod opieką w świetlicy szkolnej,  
- z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych w sporadycznych przypadkach mogą być            
zwolnieni za zgodą dyrektora Szkoły lub osoby go zastępującej.  

12. Wszelkie zmiany w planie lekcyjnym przekazują mentorzy lub wyznaczeni przez dyrektora            
nauczyciele.  

13. Wszelkie problemy podczas przerw uczniowie zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu lub          
w  zależności od sytuacji innym nauczycielom lub pracownikom szkoły.  

14. Zachowanie w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, sali gimnastycznej, pracowni          



chemicznej oraz pracowniach komputerowych określają odrębne regulaminy, do których         
należy się dostosować. Są one dostępne w wymienionych pomieszczeniach.  

15. Za wszelkie zniszczenia na terenie szkoły z winy danego ucznia materialnie odpowiadają             
jego rodzice/opiekunowie prawni.  

16. W § 15 Statutu Szkoły określono zakazy dotyczące palenia tytoniu, picia alkoholu oraz              
używania środków odurzających i powodujących uzależnienia. Oprócz tego uczniowie nie          
mogą przynosić do Szkoły rzeczy i substancji przypominających tytoń, papierosy, alkohol           
oraz środki odurzające i powodujące uzależnienia. 


