REGULAMIN ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
I. Organizacja pracy szkoły
1. Szkoła jest obiektem zamkniętym. Wchodzenie na jej teren jest możliwe dla
uczniów i ich rodziców oraz pracowników od poniedziałku do piątku
w następujących godzinach:
a/ uczniowie zgłaszają się na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć;
c/ pracownicy szkoły zgodnie z harmonogramem godzin pracy;
d/ rodzice oraz osoby nie będące pracownikami po zgłoszeniu się do
pracownika portierni.
2. Uczniowie mają zakaz opuszczania budynku szkoły od momentu wejścia do
zakończenia zajęć.
3. Sekretariat przyjmuje interesantów według ustalonego harmonogramu.
4. Biblioteka pracuje według harmonogramu wywieszonego na drzwiach
pomieszczenia.
5. Świetlica szkolna funkcjonuje od godz. 7.00 do 16.30 zgodnie z Regulaminem
Świetlicy.
6. W szkole w godzinach od 11.30 do 14.30 działa stołówka szkolna. Uczniowie
korzystają ze stołówki zgodnie z jej Regulaminem.
II. Zajęcia edukacyjne
1. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się w godzinach,
od 8.00 do 16.15, w systemie dwuzmianowym – każdy oddział według
odrębnego planu.
2. Harmonogram godzin lekcyjnych:
08.00 - 08.45
08.55 - 09.40
09.50 - 10.35
10.45 – 11.30
11.45 – 12.30
12.45 – 13.30
13.45 – 14.30
14.40 – 15.25
15.30 – 16.15
3. Plan lekcji w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie, po uprzednim
pisemnym poinformowaniu uczniów oraz rodziców.
4. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia lekcyjne.
5. Uczniowie mają obowiązek:
a/ pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

b/ dbania o powierzony oddziałowi sprzęt i pomoce naukowe, niezwłocznego
zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.
6. Uczniowie klas 1-3 są odbierani z szatni przez nauczycieli, a uczniowie klas 47 i oddziałów gimnazjalnych zbierają się w wyznaczonym miejscu.
7. Po zakończonych zajęciach uczniowie wszystkich oddziałów są sprowadzani
przez nauczycieli do szatni a pomieszczenia lekcyjne są wietrzone.
8. Zwalnianie ucznia z zajęć w danym dniu następuje zgodnie z ustaleniami
w Statucie szkoły oraz Procedurami Odbioru i Zwalniania Uczniów.
III. Przerwy
1. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Dyżurów.
2. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy w swojej sali lekcyjnej pod opieką
wychowawców, a klas 4-7 i oddziałów gimnazjalnych w wyznaczonym
miejscu, z wyjątkiem przerwy o godz.9.40 tzw. śniadaniowej, kiedy
przebywają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
3. W czasie przerw uczniowie zachowują się zgodnie z Regulaminem
Bezpiecznego Spędzania Przerw.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, od kwietnia do października,
uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na placu zabaw albo w
ogrodzie, pod opieką wyznaczonych nauczycieli dyżurujących.
5. Uczniowie klas 1-3 I zmiany oraz klas 4-6 spożywają obiad na przerwie
o godz.11.30 pod opieką wyznaczonego nauczyciela świetlicy. Uczniowie klas
7 i oddziałów gimnazjalnych spożywają obiad na przerwie o godz. 13.30 pod
opieką nauczyciela pełniącego dyżur na stołówce. Uczniowie klas 1-3 II
zmiany idą na obiad z nauczycielem o wyznaczonej porze. Objęci opieką
świetlicy idą razem z wychowawcą świetlicy.
6. Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla nich toalet w kulturalny sposób
podczas przerw międzylekcyjnych, a w czasie lekcji tylko w uzasadnionych
przypadkach, pojedynczo, za zgodą nauczyciela.
IV. Wyposażenie i ubiór szkolny
1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów
wyposażenia szkolnego.
2. Uczniowie mogą zostawiać podręczniki i inne przybory w wyznaczonych
dla nich szafkach w salach lekcyjnych.
3. Wygląd i ubiór szkolny ucznia powinien być stosowny do okoliczności pobytu
ucznia w szkole.
4. Podczas uroczystości szkolnych ujętych w kalendarzu szkolnym
albo wyznaczonych przez dyrektora szkoły obowiązuje uczniów odświętny

strój szkolny: biała bluzka (koszula), ciemna spódnica (spodnie).
5. Na zajęciach z wychowania fizycznego wymagany jest następujący strój:
a/ zajęcia na hali: biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe
z białą podeszwą,
b/ zajęcia na basenie: strój kąpielowy (kąpielówki), klapki, czepek.
6. Każdy oddział ma wyznaczoną szatnię. W szkole jest obowiązek noszenia
obuwia zamiennego: w kl.1-3 przez cały rok, w kl.4-7 i oddziałach
gimnazjalnych w sezonie jesienno –zimowym.
V. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie lub utratę
sprzętu elektronicznego.
2. Uczeń wchodząc do szkoły powinien mieć wyłączone i schowane do plecaka
urządzenia elektroniczne.
3. W szczególnych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać
z telefonu.

