
Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

1. Jeżeli uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe lub smartwatche to na 

własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

3. Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone  

i schowane w plecaku lub w szafce). Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 

4.  Każdy uczeń ma prawo do korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu 

stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Pracownik administracyjny w sekretariacie ma 

obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego 

opiekuna. 

5. Z telefonu komórkowego podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych , pozaszkolnych (np. 

dyskoteka, wycieczka) uczniowie mogą korzystać tylko za zgodą nauczyciela.  

6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, za zgodą i na polecenie nauczyciela, gdy 

wykorzystywany jest jako pomoc dydaktyczna. 

7. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich zgody. 

8. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy 

to również nagrań zarówno z telefonu, smartwatcha jak i dyktafonu czy odtwarzacza 

MP. 

KONSEKWENCJE 

1. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń dostaje punkty 

ujemne (-10  pkt.) zgodnie z punktową oceną zachowania.  

2. Jeżeli uczeń notorycznie łamie powyższy regulamin ( trzy razy w semestrze) 

skutkuje to obniżeniem oceny z zachowania. 

 



Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły 

Udostępnianie sprawdzianów i prac pisemnych. 

1. Sprawdziany lub inne prace pisemne udostępniane są uczniom do domu na prośbę 

ucznia lub rodzica. 

2. Nauczyciel odnotowuje wydanie sprawdzianu (pracy pisemnej) i określa termin jego 

zwrotu oraz informuje o tym rodziców przez dziennik elektroniczny. Uczeń podpisuje 

pokwitowanie u nauczyciela, że odebrał sprawdzian. 

3.  Sprawdzian lub praca pisemna wydawana jest uczniowi jednorazowo. 

4. Rodzice podpisują sprawdzian lub inną pracę pisemną. 

5. Obowiązkiem ucznia jest podpisaną przez rodziców pracę zwrócić nauczycielowi w 

wyznaczonym terminie.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik numer 3 do Statutu Szkoły 

Procedura dowożenia do szkoły i odwożenia do domu uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Grzędzicach 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Stargard z siedzibą ul. Rynek 

Staromiejski 5, 73-110 Stargard. W jej imieniu organizacją zajmuje się kierownik 

Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard z siedzibą w Stargardzie ul. I Brygady 

35. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów i godziny odjazdów. 

2. Listę uczniów uprawnionych do bezpłatnego przewozu ustala dyrektor szkoły, w oparciu 

o przepisy art. 39 ustawy Prawo oświatowe  i przekazuje kierownikowi OAS. Rozkład 

jazdy autobusów jest dostosowany do planu lekcji w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

3. W przypadku dopisania ucznia do szkoły i spełniania przez niego warunków do objęcia go 

dowozem szkoła informuje Ośrodek Administracji Szkół Gminy Stargard drogą 

elektroniczną. 

4. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów. 

5. Uczniowie wsiadają do autobusu lub wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez 

przewoźnika miejscu. 

6. Dzieci przyprowadzane i odprowadzane są na przystanek początkowy i końcowy przy 

szkole przez wyznaczonego pracownika  szkoły. 

7. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze 

zakończenie zajęć rodzice oraz przewoźnik zostaje o tym poinformowany z 

kilkudniowym wyprzedzeniem.  

8. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem 

lokomocji za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) bądź drogą elektroniczną w 

dzienniku librus każdorazowo przedkładaną wychowawcy lub wychowawcy świetlicy.  

9. Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim 

środkiem lokomocji dotarł do szkoły.  

10. Uczniowie odjeżdżają bezpośrednio po zajęciach lub oczekują na odwóz w świetlicy 

szkolnej.  

11. Dyrektor szkoły informuje Kierownika Ośrodka Administracji Szkół Gminy Stargard o 

planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą 

organizacji nauki w szkole. Kierownik Ośrodka Administracji Szkół Gminy Stargard 

przekazuje informację do przewoźnika. 



12. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po 

wyjściu z autobusu na właściwym przystanku odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. 

13. Niniejszy regulamin przedstawiany będzie corocznie przez wychowawców klas i świetlicy 

oraz przez dyrektora szkoły rodzicom tychże uczniów. 

14. Uczeń do 7 roku życia, który nie zostanie odebrany przez rodzica na wyznaczonym 

przystanku, wraca do szkoły i zostaje przekazany przez przewoźnika do świetlicy 

szkolnej. 

15. Niniejszy regulamin podany będzie do wiadomości publicznej. 

Obowiązki uczniów 

1. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

2. Nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie wychowawcę klasy lub 

dyrektora szkoły. 

3. Uczniowie oczekują na autobus w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela. 

4. Uczniom nie wolno: 

a) wsiadać do autobusu i wysiadać bez zgody opiekuna 

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu 

c) niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie 

d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa 

jadących w nim osób 

e) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

f) rozmawiać z kierowcą 

g) korzystać z telefonu komórkowego, w sposób zakłócający komfort jazdy lub 

naruszający czyjąś prywatność (fotografowanie, filmowanie). 

5. Za zniszczenia spowodowane przez ucznia w autobusie odpowiada finansowo rodzic 

ucznia. 

6. Uczniowie wsiadają i wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez organizatora 

miejscu. 

 

 



Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły 

 

STRÓJ I WYGLĄD UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH 

 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej. 

2. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia: codzienny, sportowy lub galowy. 

 

§ 2 

STRÓJ CODZIENNY 

 

1. Uczeń może nosić dowolny strój codzienny. 

2. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny. 

3. Uczeń zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych    

aktualnie zajęć. 

4.  Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej. 

5. Strój codzienny powinien zakrywać, dekolt, brzuch i plecy. 

6. Na terenie szkoły uczniowie nie używają nakrycia głowy. 

7. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne na płaskim obcasie. 

8. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okrycia wierzchniego w szafkach 

uczniowskich lub w szatni. 

 

§ 3 

STRÓJ SPORTOWY 

 

1. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój 

sportowy. 

2. Strój sportowy ucznia to: 

1) w sali gimnastycznej lub podczas zajęć w terenie: 

a) sportowa koszulka koloru białego  

b) spodenki sportowe koloru czarnego lub granatowego 

c) dres, 



d) sportowe obuwie, 

e) skarpetki. 

                              

§ 4 

STRÓJ GALOWY 

 

1. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o 

charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych obowiązuje ucznia strój 

galowy. 

2. Strój galowy jest także wymagany na polecenie dyrektora, wychowawcy 

3. Strój galowy ucznia stanowi: 

 

a) dla dziewcząt – granatowa/czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka; 

b) dla chłopców – granatowe/czarne spodnie i biała koszula. 

 

W razie potrzeby żakiet, marynarka lub sweter w czarnym, granatowym lub białym kolorze. 

    

4. Strój galowy obowiązujący poczet sztandarowy: 

 

a) dziewczęta 

- biała, jednolita bluzka z krótkim lub długim rękawem, 

- jednolita, granatowa lub czarna spódniczka do kolan, 

- klasyczne eleganckie zakryte obuwie w ciemnych kolorach, 

 

W razie potrzeby granatowy, biały lub czarny sweterek/ żakiet. 

 

b) chłopcy 

- biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, 

- granatowe lub czarne spodnie  i marynarka lub sweter (ewentualnie garnitur), 

- klasyczne eleganckie obuwie w ciemnych kolorach. 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

          Uczniom bezwzględnie zabrania się: 

          1) farbowania, koloryzowania, 

          2) noszenia dredów, 

          3) stosowania makijażu, 

          4) malowania paznokci, 

          5) noszenia biżuterii za wyjątkiem krótkich kolczyków w uchu  i łańcuszków na szyi. 

 

 

 

 

§ 6 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA REGULAMINU 

 

1. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są uczący nauczyciele. 

2. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców o nieprzestrzeganiu przez ich 

dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Wychowawca  zobowiązuje  ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z  postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

4. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotów. 

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

- upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

- w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis uwagi w e-dzienniku, 

zgodnie z  punktowym systemem z zachowania 

6. Rodzice uczniów na początku roku szkolnego zostają zapoznani z niniejszym 

regulaminem i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w strój galowy i sportowy oraz 

dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły w stroju zgodnym z ustaleniami 

regulaminu. 

7. W przypadku łamania przez dziecko postanowień  Regulaminu  rodzice zobowiązani są 

podjąć działania mające na celu poprawę zachowania dziecka. 

 

 

       W przypadku zdarzeń nieokreślonych w regulaminie decyzję rozstrzygającą podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

Uchwalono na Radzie Pedagogicznej dn. 28 .09. 2022 r. 



Załącznik nr 5  do Statutu Szkoły 

 

 REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA 

OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH SZKOLNYCH ORAZ ZWALNIANIA Z TYCH 

ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ    IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 

a) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Grzędzicach,  

b)  rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, 

c) wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę danego oddziału lub 

wyznaczoną przez dyrektora osobę pełniącą obowiązki wychowawcy,  

d) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Grzędzicach, 

e) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w 

Grzędzicach. 

§ 2. Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności 

1. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie 

obowiązkowych zajęć lekcyjnych i każde spóźnienie.  

2. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień uczniów danej klasy jest 

wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania 

przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.   

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia dostarczają usprawiedliwienie do wychowawcy klasy 

w następujących formach:  

a) forma usprawiedliwień przez e-dziennik,  

b) pisemne usprawiedliwienie w zeszycie do korespondencji, 

c) osobiste usprawiedliwienie przez rodziców podczas ich wizyty w szkole, w czasie 

zebrania lub konsultacji indywidualnych,  

d) zwolnienie lekarskie.  

4. Usprawiedliwienie powinno zawierać opis przyczyny i daty nieobecności ucznia w szkole. 



5. Usprawiedliwienie należy przedstawić wychowawcy w ciągu  7 dni od jego powrotu 

ucznia do szkoły. 

6. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać 

rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą.  

7. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie 

nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe 

niezależne od ucznia.  

8. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje 

za nieusprawiedliwione.  

9. Zwalnianie uczniów z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe : 

 a) Jeśli uczeń posiada zwolnienie napisane przez rodziców/prawnych opiekunów w 

dzienniku elektronicznym lub w zeszycie do korespondencji. Zwolnienie przedstawi 

wychowawcy (w razie jego nieobecności nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia), 

który zapisuje jako nieobecność usprawiedliwioną w dzienniku lekcyjnym. 

 b) W przypadku nagłej choroby lub złego samopoczucia dziecka/ ucznia wychowawca 

ma obowiązek poinformować telefonicznie rodziców/ opiekunów, którzy osobiście lub 

przez osobę wskazaną odbierają dziecko/ ucznia ze szkoły. W razie braku wychowawcy 

obowiązek ten leży w gestii nauczyciela, który zauważył, że z dzieckiem dzieje się coś 

niepokojącego. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem do czasu przybycia ww. osób. 

c) Decyzję o zwolnieniu całego oddziału podejmuje dyrektor szkoły lub osoba go 

zastępująca.  

10. W sytuacji nagłej, zagrażającej życiu ucznia szkoła wzywa pogotowie ratunkowe i 

oddelegowany nauczyciel ( wychowawca) jedzie z uczniem do szpitala po uprzednim 

poinformowaniu rodziców/ prawnych opiekunów.  

11. W przypadku krwotoku, zasłabnięcia lub innych nagłych przypadkach trwających w 

czasie zajęć lekcyjnych, nauczyciel udziela niezbędnej pomocy poszkodowanemu 

pozostawiając pozostałych uczniów pod opieką nauczyciela z sąsiedniej sali lub innego 

pracownika szkoły.  

12. W przypadku podejrzenia nieuzasadnionego, samowolnego oddalenia się ucznia poza 

teren szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o 

zaistniałej sytuacji wychowawcę jeżeli znajduje się w szkole, dyrektora i rodziców/ 

prawnych opiekunów  i wpisać nieusprawiedliwioną nieobecność w dzienniku lekcyjnym. 



13. Jeżeli uczeń ma na danej lekcji, to nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę z zakresu treści 

programowych tejże lekcji w dowolnym terminie. Uczeń nieobecny na lekcji ma 

obowiązek nadrobienia zaległości programowych. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie Statutu Szkoły i przepisów. 

2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków Rady 

Pedagogicznej. 

 

 


