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PROCEDURA
DOTYCZĄCA OGÓLNYCH ZASAD ZACHOWANIA SIĘ
UCZNIÓW
W SZKOLE i POZA BUDYNKIEM
SZKOŁY.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz.22

/ za każdym razem kiedy używany jest skrót SMS – oznacza on Szkołę Mistrzostwa Sportowego/
1. Uczniowie szkoły pojawiają się najwcześniej o godzinie 7.45 i udają się do szatni, gdzie
w wydzielonej przestrzeni dla odpowiedniej klasy, zostawiają nakrycia wierzchnie, w okresie
zimowym również obuwie, następnie udają się pod salę zajęć. Jeżeli w uzasadnionych
przypadkach przychodzą do szkoły wcześniej –udają się do świetlicy szkolnej.
2. Uczniowie klas pierwszych udają się do oddzielnej szatni, następnie przechodzą do świetlicy.
3. Po zakończonych lekcjach, czekają na autokar przed szkołą, nie oddalając się , a uczniowie
nie korzystający z autokaru udają się do domu. Jeżeli uczniowie czekają na rozpoczęcie kółek
zainteresować, udają się do świetlicy.
4. W trakcie przerw uczniowie nie przebywają w sali, zostają na korytarzu w pobliżu sali
lekcyjnej. Jeżeli ich lekcje nie odbywają się na parterze, uczniowie mają zakaz schodzenia na
dół.
5. Uczniowie klas pierwszych spędzają przerwy w świetlicy lub jeżeli wychowawca stwierdzi
inaczej – na korytarzu. Uczniowie klas pierwszych i czwartych nie udają się w trakcie przerw
na piętro. Wyjątek stanowią dziewczynki, których toaleta znajduje się piętrze. Uczennice klas
pierwszych udają się do toalety pod opieką nauczyciela świetlicy/woźnej.
6. Uczniowie nie wychodzą do toalety w trakcie lekcji ( chyba, że jest takie zalecenie pisemne
od lekarza oraz w wyjątkowych sytuacjach, w takim przypadku , nauczyciel jeżeli to możliwe
informuje panią woźną, sekretarkę, nauczyciela świetlicy, która nadzoruje przejście ucznia
do toalety i w drodze powrotnej, jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel wyznacza drugą osobę
do wyjścia i zostawia otwarte na oścież drzwi sali .

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-707 Ruda Śląska ul. Ks. Tunkla 147A/1
www.smsrudaslaska.pl
e-mail – sekretariat@smsrudaslaska.pl tel. 733 571 941
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uczniowie klas pierwszych, nie wychodzą w trakcie lekcji sami z klasy, zawsze pod opieką
nauczyciela świetlicy.
7. Uczniowie nie zostają w sali bez opieki nauczyciela.
8. Po drugiej lekcji – 9.40 – uczniowie powinni spożyć drugie śniadanie. Klasy pierwsze udają
się do świetlicy, pozostali uczniowie spożywają je na korytarzu w pozycji siedzącej. Jeżeli
uczniowie maja w tym czasie trening, trenerzy wyznaczają im czas na spożycie śniadania.
9. Uczniowie mają kategoryczny zakaz opuszczenia budynku szkoły bez opieki.
10. Uczniowie mają zakaz przynoszenia emblematów klubów sportowych w jakiejkolwiek formie
zarówno do szkoły jak i na mecze, sparingi itp..
11. Uczniowie są zobowiązani do zakładania na mecze, sparingi itp.strojów SMS.
12. Uczniowie mają zakaz prezentowania w mediach społecznościowych, imprezach sportowych
itp.swoich preferencji dotyczących klubów sportowych, w kontekście SMSu ( na przykład
publikowanie zdjęć z obecności na meczu piłkarskim określonej drużyny, w koszulce SMSu).
13. Nie stosowanie się do powyższych zasad jest jednoznaczne z łamanie statutu i wiąże się z
wyciągnięciem konsekwencji wobec uczniów/ uczennic ).

