
 Regulamin Szkoły Podstawowej nr 68 

im. II Tysiąclecia Wrocławia 

1. Szkoła jest otwarta od godz. 6.30 do 19.00. 

2.  Sekretariat  przyjmuje interesantów według harmonogramu wywieszonego

na drzwiach sekretariatu. 

3. Świetlica pracuje od godz. 6.30 do 17.00. 

4.  Biblioteka,  pedagog,  psycholog  oraz  pielęgniarka  pracują  według

harmonogramów wywieszonych na drzwiach gabinetów. 

5. Zajęcia lekcyjne na terenie szkoły odbywają się od godz. 8.00. 

6. Przerwa śniadaniowa trwa 10 min. (po drugiej lekcji). 

7. Przerwy obiadowe trwają 20 min., a pozostałe po 10 min. 

8.  Uczeń  może  przyjść  do  szkoły  nie  wcześniej  niż  10  minut  przed

rozpoczęciem swoich  zajęć.  Jeżeli  wymaga  opieki  przed  lub  po  zajęciach,

ma obowiązek zgłosić się do świetlicy. 

9.  Uczniowie  na  co  dzień  noszą strój  schludny,  skromny i  estetyczny,  bez

prowokujących  nadruków.  W  dniach  uroczystych  obowiązuje  strój  galowy

tj. biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica czy też spodnie, dla dziewcząt

i  biała  koszula  oraz  granatowe  lub  czarne  spodnie  dla  chłopców,  a  także

tarcza szkolna. Dniami uroczystymi w SP nr 68 są: rozpoczęcie i zakończenie

roku  szkolnego,  dni  uroczystości  szkolnych,  egzaminu  oraz  inne  dni

wyznaczone przez  Dyrektora  szkoły.  Włosy,  paznokcie  bez farb i  lakierów.

Uczniowie  nie  noszą ozdób  w różnych  częściach ciała,  wyróżniającej  się  i

zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii (np. długich kolczyków, korali), nie mają

tatuaży.  Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  bez  makijażu.  Wszyscy  dbają  o

higienę osobistą oraz o czystość włosów, które nie zasłaniają twarzy i oczu.

Uwagi nauczyciela dotyczące nieestetycznego wyglądu ucznia powinny być do

niego kierowane indywidualnie. 



10.  Uczeń  nie  może  używać  telefonu  komórkowego  i  innych  urządzeń

elektronicznych  w  szkole.  Powinny  być  one  wyłączone  i  schowane.

O wykorzystaniu  sprzętu  elektronicznego  do  celów  edukacyjnych  decyduje

nauczyciel. 

11. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego lub innych

urządzeń  elektronicznych  jest  zabronione.  Za  cenne  rzeczy  przynoszone

przez ucznia do szkoły odpowiadają rodzice. 



12. Uczniowie podczas przerw opuszczają sale lekcyjne, za wyjątkiem uczniów

klas I - III. Wietrzenie sal lekcyjnych odbywa się wyłącznie poprzez otwieranie

górnych okien. 

13. Zabrania się uczniom samodzielnego opuszczania terenu szkoły w czasie

zajęć lekcyjnych oraz przerw między zajęciami. 

Uczniowie  niebędący  pod  opieką  nauczycieli,  mają  bezwzględny  zakaz

przebywania na boisku szkolnym przed planowanymi  zajęciami oraz po ich

zakończeniu. W stosunku do uczniów łamiących regulamin, będą wyciągane

konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 

14.  Zabrania  się  spędzania  przerw  na  boisku  szkolnym  w  czasie  przerwy

5 –minutowej, w dni deszczowe oraz w okresie zimowym. 

15.  Zwalnianie  z  lekcji  odbywa  się  tylko  na  pisemną  lub  osobistą  prośbę

rodziców. 

16.  Po zakończonych  lekcjach należy zostawić  porządek,  zamknąć  gabinet

i  zejść  do  szatni.  Uczniowie  klas  I  –  III  schodzą  do  szatni  pod  opieką

nauczyciela. 

17.  Prawa i obowiązki  oraz system nagród dla uczniów ujęte są w Statucie

Szkoły oraz w opisie Systemu Wychowawczego. 

18. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność: 

o nauczyciel 

o wychowawca 

o pedagog, psycholog szkolny 

o dyrekcja szkoły 

19. Wszelka korespondencja między pracownikami szkoły a rodzicami odbywa

się poprzez dziennik elektroniczny. 

Regulamin Szkoły obowiązuje od dnia 14 grudnia 2018 r. 


