Regulamin Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
Zawiera ustalenia dotyczące: praw i obowiązków ucznia; formalnych reguł współżycia w szkole;
dzienników i ocen; nagród i kar , innych ważnych uregulowań.
I. Prawa i obowiązki ucznia.
A. Uczeń
Uczniowie mają prawo do:
Uczniowie mają obowiązek:
- bezpłatnej nauki,
- chronienia własnego życia i zdrowia,
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia
- przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
- stosowania się do zasad kultury współżycia wobec
- poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
kolegów, nauczycieli i innych osób,
- rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów
- dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej
w nauce,
estetyczny wygląd,
- rozwijania zdolności i zainteresowań.
- godnie reprezentować szkołę,
- uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach
- przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie
pozalekcyjnych,
obowiązujących przepisów prawa szkolnego,
- informacji na temat swoich praw, procedur odwołania
- przestrzegać zarządzeń Dyrektora,
się oraz instytucji, do których można zwrócić się
- właściwego użytkowania i szanowania szkolnego
w przypadku nieprzestrzegania praw,
podręcznika oraz oddania go w określonym terminie.
- otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji,
- swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych
i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
- równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu.
B. Samorząd Uczniowski
Uczniowie mają prawo do:
- uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
- demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli
do organów samorządu,
- pomocy organizacyjnej i merytorycznej
od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie
w zakresie przestrzegania reguł demokracji,
- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU.
C. Lekcja

Uczniowie mają obowiązek:
- traktowania wyborów do władz samorządu z całą
powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania
i odpowiedzialne,
- respektowania uchwał władz samorządu lub
odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

Uczniowie mają prawo do:
- znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego
i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia
na trudności.

Uczniowie mają obowiązek:
- punktualnego i systematycznego przychodzenia na
zajęcia,
- aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania
ustalonych zasad porządkowych,
- uzupełniania braków wynikających z absencji.

D. Sala lekcyjna
Uczniowie mają prawo do:
- udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali
lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego
z wychowawcą,
- kontrolowania porządku zostawionego w sali
przez wcześniej uczącą się tam klasę.

Uczniowie mają obowiązek:
- pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- dbania o powierzony w klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich
uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
- uczeń ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia
szkolnego,

E. Odpoczynek
Uczniowie maja prawo do:
- odpoczynku podczas przerwy,
- dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj.

Uczniowie mają obowiązek:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są
odpracowywane inne dni robocze,
- dłuższych przerw w nauce bez pisemnej pracy
domowej,
- weekendów bez pracy domowej, jeżeli zajęcia z
danego przedmiotu odbywają się w piątek, a następnie w
poniedziałek.
(W klasach 7 i 8 z wyłączeniem przedmiotów
realizowanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

- zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia
(noszenie maseczki poza salami lekcyjnymi- procedura
Covid-19),
- właściwie korzystać z toalety szkolnej,
- szanowania przyrody.
- w trakcie przerw nie gromadzić się na korytarzu w
dużych grupach (procedura Covid-19)

F. Prace domowe
Uczniowie maja prawo do:
- uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i
fizycznych możliwości,
- ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać
zadania domowe.

Uczniowie mają obowiązek:
- starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
- kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym
dniu, w którym zostały zadane.

G. Podręcznik, zeszyt przedmiotowy
Uczniowie mają prawo do:
- korzystania z bezpłatnego podręcznika,
- ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy
prowadzić zeszyt.

Uczniowie mają obowiązek:
- dbania o podręczniki i książki wypożyczone z
biblioteki szkolnej,
- w razie zagubienia lub zniszczenia podręczników rodzic
zobowiązany jest do odkupienia podręczników,
- starannego prowadzenia zeszytów zgodnie
z wymaganiami nauczycieli.
- korzystać tylko z własnych podręczników (procedura
Covid-19)

H. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania.
II. Formalne reguły współżycia w szkole.
Wejście na teren szkoły
- uczniowie korzystają z drogi dla pieszych,
- zabrania się przechodzenia pod szlabanem,
- nie wolno biegać po parkingu szkolnym i chować się pomiędzy samochodami,
- uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerem zobowiązani są ustawić go w miejscu do tego przeznaczonym na
zewnątrz szkoły tj. przy stojakach na rowery,
- zabrania się wprowadzania do szkoły obcych osób,
- zabrania się przechodzenia przez płot,
- uczeń ma obowiązek przyjść do szkoły nie wcześniej, niż 10 min przed rozpoczęciem swoich lekcji,
- po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce (procedura Covid-19),
- przy wejściu do szkoły uczniom i nauczycielom będzie mierzona wybiórczo temperatura (procedura Covid-19),
- na czas epidemii szkoła będzie zamknięta dla rodziców i osób postronnych, zaleca się załatwienie spraw mailowo,
telefonicznie oraz przez dziennik elektroniczny (procedura Covid-19).
A. Procedury lekcyjne.
1. Wejście do klasy
- uczniowie ustawiają się parami przed klasą,
- nauczyciel otwiera klasę,
- po wejściu do klasy uczeń i nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować ręce (procedura Covid- 19)
- uczniowie przygotowują się do lekcji,
- nauczyciel sprawdza obecność,
- uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi usprawiedliwia się, dezynfekuje ręce i siada do
ławki.
2. Zachowanie w czasie lekcji
- uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.,
- uczeń nie je, nie żuje gumy,
- nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji,
- uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów szkolnych (procedura Covid-19).
- jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,

- uczeń w czasie pobytu w szkole nie używa telefonu komórkowego, mp-3, mp-4 itp. sprzętu (chyba, że nauczyciel
dyżurujący podczas przerwy wyrazi zgodę na kontakt z rodzicami). W razie niezastosowania się do w/w przepisu,
zostaje wszczęta stosowna procedura postepowania.
- za zagubienie wartościowych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zakończenie lekcji
- lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
- klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni,
- w przypadku zakończenia zajęć w danej sali lekcyjnej uczniowie wkładają krzesła na ławki (decyduje nauczyciel),
- nauczyciele kl. I-III po ostatniej lekcji sprowadzają klasę do szatni i pilnują porządku ubierania.
4. Zachowanie podczas przerwy
- uczniowie przebywają podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym będą się odbywać zajęcia,
- zabrania się biegania po schodach i korytarzach,
- nie wolno siadać na parapetach, kaloryferach i balustradach,
- nie wolno wychylać się przez okno,
- nie wolno przebywać bez potrzeby w toalecie, w szatni, na korytarzu przy harcówce,
- uczniowie nie opuszczają samowolnie budynku szkolnego,
- uczniowie ustawiają swoje plecaki równo przy ścianie przed klasą, w której odbędzie się następna lekcja,
- uczniowie oczekujący na obiad ustawiają plecaki równo przy ścianie przed stołówką,
- podczas przerw na boisku zabrania się grania w piłkę, korzystania z deskorolki, hulajnogi, roweru i innych sprzętów
sportowych,
- zabrania się fotografowania i robienia filmów, chyba że jest to uzasadnione decyzją dyrektora,
- uczniowie przebywający na boisku po skończonych lekcjach, mogą grać w piłkę dopiero po przerwie,
- w okresie zimowym nie wolno wnosić do szkoły śniegu i rzucać nim w kolegów,
- podczas przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie, jeśli nie ma tam nauczyciela (dotyczy kl. IV-VIII),
- uczniowie właściwie i zgodnie z przeznaczeniem korzystają ze stołu do tenisa wg ustalonego regulaminu,
- nauczyciel dyżurujący przy toaletach zobowiązany jest, pod koniec przerwy skontrolować ogólny stan toalety,
- uczniowie reagują na znaki wizualne dotyczące zakończenia lekcji (brak dzwonków).
5. Zastępstwa
- w czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcji z własnego
przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.
6. Pracownie przedmiotowe
- szczególne zasady zachowania w pracowniach przedmiotowych oraz w sali gimnastycznej określają odrębne
regulaminy klasopracowni.
B Procedury inne niż lekcyjne.
1.Nieobecności
- rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia, obowiązuje podpis rodziców i wychowawcy, do 10 dni honorowane jest
usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica lub opiekuna, powyżej 10 dni usprawiedliwienie lekarskie
- usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,
- usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu,
- ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem
ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie
pisemnej prośby rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela,
- uczeń może być zwolniony z lekcji decyzją nauczyciela w celu realizacji zadań związanych z działalnością
szkoły(np. próby, konkursy),
- zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie lekcji wf musi zawierać wyraźne sformułowanie o zwolnienie do domu,
w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z obecnością na sali gimnastycznej,
- prośba winna być wyrażona ustnie, wówczas rodzic osobiście odbiera dziecko spod opieki nauczyciela lub pisemnie
- rodzić zaznacza, o której godzinie dziecko ma być zwolnione oraz czy wraca samodzielnie, czy pod opieką
wskazanej osoby dorosłej,
- o każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
- uczniowie, którzy nie uczestniczą na lekcji religii przebywają w tym czasie w świetlicy bądź, jeżeli jest to ostatnia
lekcja mogą być zwolnieni do domu na pisemną prośbę rodziców, jeżeli religia jest na pierwszej lekcji, uczeń za
zgodą rodzica może przyjść do szkoły na drugą godz. lekcyjną,
- długotrwałego lub stałego zwolnienia z wf-u, ( zwolnienie z wykonywania niektórych ćwiczeń) udziela dyrektor
szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz wniosku rodzica.

2. Strój szkolny
- uczniowie przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie,
- dziewczęta mają mieć zasłonięte ramiona i brzuch,
- uczniowie nie farbują włosów i nie robią makijażu, nie noszą piercing’u,
- w dni uroczyste przychodzą ubrani odświętnie (biało-granatowo),
- w dni deszczowe oraz w okresie od jesieni do wiosny (od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora),
uczniowie zmieniają w szkole obuwie,
- przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na sportowe,
- uczniowie nie uwidaczniają swoich sympatii klubowych poprzez noszenie różnego rodzaju emblematów klubowych.
3 Savoir - vivre Uczeń:
- wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie nie trzyma rąk w kieszeniach,
- w stołówce je kulturalnie i nie hałasuje, przestrzega ustalonych godzin posiłków zgodnie z harmonogramem,
- w szkole nie nosi nakryć głowy,
- nie używa wulgaryzmów,
- nie bije się z kolegami,
- nie przynosi do szkoły niebezpiecznych
przedmiotów, - nie używa substancji uzależniających,
- swoim zachowaniem współtworzy atmosferę życzliwości, np. mówi: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”,
- odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek.
3.4Uczeń poza szkołą (wyjścia)
W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, itp.) uczniowie stosują się do następujących zasad:
- ustawiają się w pary,
- nauczyciel idzie jako pierwszy,
- odległość między parami około dwóch kroków,
- przy przejściu przez jezdnię zachowujemy szczególną ostrożność:
- nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku przeprowadza grupę,
- uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny,
- nie wolno uczniom odłączać się od grupy.
Na wycieczkach obowiązuje odrębny regulamin.
III. Dziennik i oceny
1. Obowiązuje dziennik elektroniczny.
2 Nieprzygotowania do lekcji:
- zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania przed rozpoczęciem lekcji zgodnie z ustaleniami podanymi
na początku roku szkolnego przez każdego nauczyciela danego przedmiotu,
- uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji,
- zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi oraz pisania niezapowiedzianej kartkówki,
- uczeń reprezentujący szkolę w zawodach, może być zwolniony z odpytywania oraz kartkówek następnego dnia.
3. Oceny
- uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- ma też prawo znać wszystkie swoje oceny oraz ich wagi,
- ocena jest jawna dla ucznia,
- ocena jest zawsze z komentarzem,
- o ocenach informuje nauczyciel,
- na 10 dni przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę z przedmiotu,
- uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną ze sprawdzianu pisemnego w ciągu dwóch tygodni
od jej otrzymania,
- uczeń ma obowiązek umożliwienia nauczycielowi poprzez uczestnictwo w sprawdzianach i pracach kontrolnych
oceny postępów w nauce.
4. Sprawdziany
Uczniowie maja prawo do ograniczonej ilości sprawdzianów:
- jeden sprawdzian w ciągu dnia,
- dwa sprawdziany w ciągu tygodnia(klasy 7 i 8 trzy sprawdziany), (Przez sprawdzian, należy rozumieć pisemną pracę
obejmującą materiał z trzech i więcej lekcji.),
- zapowiadanie terminu sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
- nie przeprowadzania zapowiedzianego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela (tydzień i
więcej),
- uczniowie/nauczyciel mają/ma prawo do systematycznego sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji w formie

ustnej lub pisemnej (kartkówka), w danym dniu nauki mogą być 3 kartkówki,
- nauczyciel ma czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych, jeśli nauczyciel odda prace po tym okresie
uczniowie mają prawo zadecydować, czy chcą wpisania otrzymanej oceny do dziennika.
IV. Nagrody i kary
Nagrody
- za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy,
- za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony przez dyrektora na forum szkoły podczas
apeli,
- szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców,
- za szczególne osiągnięcia ma prawo być wpisany do Księgi Osiągnięć i na stronie internetowej szkoły,
- uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,
- ma prawo do odnotowania osiągnięć na świadectwie szkolnym,
- ma prawo do wzorowej oceny zachowania zgodnie z WSO,
- prezentacji osiągnięć na spotkaniu z rodzicami i uroczystości zakończenia roku szkolnego,
- wpisanie na świadectwie szkolnym osiągnięć uzyskanych na konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym
- dyplomy uczniów, którzy odnieśli zwycięstwa w konkursach co najmniej międzyszkolnych umieszczane są na
szkolnych gazetkach.
W kl. I –III:
- uczniowie otrzymują nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę,
- uczeń otrzymuje dyplom za wzorowe zachowanie,
- uczeń otrzymuje tytuł ,, Dobry Kolega’’ za życzliwy stosunek do rówieśników,
- uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową za trud i wysiłek
włożony w naukę oraz poczynione postępy na miarę swoich możliwości,
- każdy uczeń klasy I na koniec roku szkolnego otrzymuje książkę za wkład i zaangażowanie jako zachętę do dalszej
pracy.
Rodzice uczniów kończących klasę trzecią, którzy aktywnie włączyli się w prace na rzecz klasy i szkoły otrzymują
podziękowanie podczas akademii kończącej rok szkolny.
W klasach IV -VIII:
- uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem - średnia ocen co najmniej 4,75 i sprawowanie bardzo dobre lub
wzorowe,
- uczeń otrzymuje nagrodę książkową – średnia co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie lub szczególne osiągnięcia,
- uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową za trud i wysiłek
włożony w naukę oraz poczynione postępy na miarę swoich możliwości,
- szkoła informuje rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie.
Kary
- za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice,
- o ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć,
- za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie korespondencji (przez złe
zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu) lub na comiesięcznym apelu szkolnym,
- za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę dyrektora szkoły,
- uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi oraz
z udziału w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie
rodzica,
- za dalsze złe zachowanie wychowawca zaprasza do szkoły rodziców i w jego obecności przeprowadza się analizę
jego zachowania,
- uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy lub szkoły zgodnie z decyzją dyrektora,
- za samowolne używanie telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych (tabletów i innych) w szkole uczeń
otrzymuje od nauczyciela upomnienie. W przypadku powtórzenia się danej sytuacji, nauczyciel odbiera telefon lub
urządzenie elektroniczne i oddaje go do sekretariatu, skąd odbiera go rodzic lub opiekun prawny,
- w przypadku zauważenia makijażu u ucznia, ma on obowiązek go zmyć, jednocześnie otrzymuje uwagę w zeszycie
wychowawcy.
Tryb odwoławczy od kary
- Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od
dnia uzyskania kary. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem, opiekunem Samorządu Szkolnego i wychowawcą
rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i może zawiesić karę warunkowo. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) o
zastosowaniu wobec niego kary. Decyzja o udzieleniu kary przez dyrektora jest ostateczna. Udzielona kara o ile nie
została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny zachowania.

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy , w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli
uczących w danej klasie lub zespołem wychowawczym.
Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności rodziców.
V. Inne ważne ustalenia.
- wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi,
- w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły; czas zajęć lekcyjnych trwa od
początku pierwszej lekcji do końca ostatniej , w planie zajęć ucznia,
- w czasie przerw, o ile pozwala pogoda, zaleca się przebywanie na obiektach sportowych pod opieką nauczyciela
dyżurującego,
- uczniowie przyjeżdżający do szkoły na deskorolkach, hulajnogach itp. maja obowiązek zabezpieczyć sprzęt na czas
pobytu w szkole. Zabrania się korzystania ze sprzętu podczas przerw w szkole i na boisku szkolnym,
- uczniowie maja prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod
opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,
- zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do specjalnie wyznaczonych pojemników,
- zasady korzystania ze świetlicy ,szatni wf, stołu do tenisa, placu zabaw, biblioteki i czytelni określa odrębny
regulamin,
- uczniowie pijący mleko zobowiązani są do wrzucania pustego kartonika do kosza na śmieci,
- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie szkoły poza zajęciami szkolnymi,
- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, rzeczy pozostawione przez uczniów bez opieki na terenie szkoły
(np. korytarz, boisko, podwórze),
- pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku,
Regulamin zatwierdzono na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2021 r.
Obowiązuje od dnia 1.09.2021 r.

