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Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Jonatan” 

w Bielsku-Białej 

 

§ 1 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan (dalej również „Szkoła”) realizuje zadania 

wynikające ze Statutu Szkoły. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Agnieszka Michalak. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

4. Na czele szkoły stoi dyrektor szkoły oraz wicedyrektor, dyrektor ds. pedagogicznych, 

dyrektor ds. kształcenia specjalnego, dyrektor ds. organizacji i rozwoju; w przypadku 

nieobecności właściwego dyrektora jego obowiązki po uzgodnieniu z Organem 

Prowadzącym przejmuje wskazany przez niego pisemnie członek Rady Pedagogicznej, który 

wykonuje czynności w zakresie udzielonego upoważnienia. 

5. Nadzór w zakresie spraw ekonomiczno-administracyjnych sprawuje organ prowadzący. 

6. Szkoła działa w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.). 

 

§ 2 

Struktura organizacyjna 

 

1. W strukturze szkoły zostały wyodrębnione niżej wymienione organy i komórki organizacyjne: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Wicedyrektor; 

3) Dyrektor ds. pedagogicznych; 

4) Dyrektor ds. kształcenia specjalnego; 

5) Dyrektor ds. organizacji i rozwoju; 

6) Rada pedagogiczna; 

7) Rada rodziców (jeśli została utworzona); 

8) Samorząd uczniowski (jeśli został utworzony); 

9) Pracownicy administracyjni; 

10) Pracownicy obsługi. 

2. Zakres działania i kompetencje poszczególnych organów reguluje Statut Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Jonatan”. 
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§ 3 

Organizacja pracy szkoły 

 
1. Budynek szkoły przy ul. Mickiewicza jest otwarty od godz. 7:00 do 16:30, budynek szkoły 

przy ul. Błękitnej od godz. 7:00 do 17:00 – w czasie imprez szkolnych i spotkań z Rodzicami 

godziny otwarcia zostają odpowiednio wydłużone. 

2. Uczniowie Szkoły mogą korzystać ze świetlicy między godz. 07:00 a 08:00 oraz po 

zakończonych lekcjach, do godz. 16:30 lub 17:00, zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Świetlicy. 

3. Pedagog szkolny i psycholog szkolny pracują wg zasad określonych przez Dyrektora. 

4. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z ciepłych posiłków (usługa cateringowa). 

5. Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów zgodnie z harmonogramem wywieszonym na 

drzwiach szkoły. 

6. Biblioteka szkolna otwarta jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.  

 
§ 4 

Zajęcia edukacyjne i przerwy międzylekcyjne 

 
1. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się w systemie jednozmianowym, w godzinach od 8:00 

do 16:20: 

1) pierwsza lekcja trwa od 8:00 do 8:45 (przerwa 10 min.); 

2) druga lekcja trwa od 8:55 do 9:40 (przerwa 10 min.); 

3) trzecia lekcja trwa od 9:50 do 10:35 (przerwa 10 min.); 

4) czwarta lekcja trwa od 10:45 do 11:30 (przerwa 20 min.); 

5) piąta lekcja trwa od 11:50 do 12:35 (przerwa 20 min.); 

6) szósta lekcja trwa od 12:55 do 13:40 (przerwa 10 min.); 

7) siódma lekcja trwa od 13:50 do 14:35 (przerwa 10 min.); 

8) ósma lekcja trwa od 14:45 do 15:30 (przerwa 10 min.); 

9) dziewiąta lekcja trwa od 15:40 do 16:25. 

2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz długość przerw miedzy zajęciami dla uczniów 

realizujących kształcenie specjalne ustalane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

3. W takcie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

i harmonogramem dyżurów, przy czym w czasie przerw Uczniowie kl. 0–III pozostają pod 

opieką Nauczyciela przebywającego w klasie oraz Nauczyciela pełniącego dyżur na 

korytarzu, Uczniowie kl. IV–VIII opuszczają klasy i pozostają pod opieką Nauczyciela 

dyżurującego na korytarzu. 

4. W takcie przerwy pomieszczenia klasowe są wietrzone i zamykane na klucz przez 

Nauczyciela. 

5. W trakcie przerw zabrania się Uczniom otwierania samowolnie okien, biegania po schodach, 

korytarzach oraz siadania na parapetach okiennych. 
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§ 5 

Zajęcia dodatkowe na terenie szkoły (pozalekcyjne) 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia 

artystyczne) odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Uczniowie mają prawo wyboru zajęć stosownie do swoich zainteresowań i możliwości. 

3. Na terenie szkoły organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne, na które – za zgodą Rodziców – uczęszczają Uczniowie skierowani przez 

Nauczyciela, Wychowawcę, Pedagoga, Logopedę oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4. Uczniowi, który podczas zajęć dodatkowych narusza dyscyplinę i / lub nie przestrzega 

bezpieczeństwa, Dyrektor Szkoły może ograniczyć prawo do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych (kołach zainteresowań). 

5. Za zajęcia organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia Nauczyciel lub osoba, która na podstawie umów ze Szkołą, jest 

wyznaczona do prowadzenia zajęć. 

 

§ 6 

Porządek szkolny 

 

1. Na terenie Szkoły przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zamienne. 

2. Każdy uczeń korzysta z szafki znajdującej się w szatni szkolnej. Szafka zamykana jest na klucz. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do Szkoły. 

4. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy 

zdeponować je u Nauczyciela. 

5. Zakazuje się Uczniom przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, 

ostrych narzędzi, laserów itp. 

6. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez 

ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i 

zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą. 

7. Poza telefonem komórkowym zabrania się Uniom przynoszenia do szkoły sprzętu 

elektronicznego. 

8. W czasie pobytu ucznia w szkole telefon komórkowy pozostaje wyłączony (wyciszony) i 

znajduje się w szafce szkolnej w szatni. Uczeń może włączyć telefon tylko w szczególnych 

przypadkach i za zgodą nauczyciela. W przypadku niedostosowania się do powyższych 

wytycznych telefon zostanie uczniowi odebrany i pozostawiony w Sekretariacie do odbioru 

przez rodziców / opiekunów prawnych. 

9. W przypadku zaistnienia takiej konieczności rodzice / opiekunowie prawni kontaktują się 

z dzieckiem za pomocą telefonu szkolnego.  

10. Po wejściu do Szkoły Uczeń przebiera się w szatni i niezwłocznie udaje się do klasy. 
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11. Po zakończeniu zajęć szkolnych Uczeń odbierany jest ze szkoły przez rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i są zobowiązani do 

naprawy szkód zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie właściwymi przepisami prawa. 

13. Wychowawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat osiągnięć szkolnych 

Ucznia tylko rodzicom / prawnym opiekunom), Kuratorom Sądowym i innym uprawnionym 

jednostkom. 

 

§ 7 

Przebywanie i opuszanie terenu szkoły przez Uczniów 

 

1. Wejście do Szkoły jest udostępnione Uczniom i ich Rodzicom od 7:00 do 16:30 / 17:00. 

2. Zabrania się Uczniom samowolnego opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych, 

przerw, a także w czasie przebywania na świetlicy szkolnej. 

3. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

4. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach 

pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. 

5. Zwalnianie Ucznia z zajęć w danym dniu następuje: na pisemną prośbę rodziców / 

opiekunów prawnych lub poprzez osobisty odbiór dziecka przez rodziców / opiekunów 

prawnych, po wyrażeniu zgody przez Wychowawcę lub Nauczyciela danych zajęć. 

6. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice / 

opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku 

pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka musi mieć ukończone 18 lat; w innych przypadkach 

odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice. 

7. Na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dziecko, które ukończyło 10 lat może samo 

opuścić teren szkoły po zakończonych zajęciach. 

8. W przypadku stwierdzenia, że rodzic / opiekun prawny zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

1) niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły; 

2) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły; 

3) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka. 

Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia 

szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać 

policję. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia 

i podjętych działań. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

1) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami / opiekunami prawnymi; 

2) zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka; 
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3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić 

policję. 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

10. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu ani też w inne 

miejsce. 

 

§ 8 

Strój szkolny i wyposażenie ucznia 

 

1. W szkole obowiązuje strój szkolny (mundurek). 

2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku podstawowych elementów wyposażenia 

szkolnego:  

1) podręczników (z wyjątkiem klas, którym podręczniki zapewnia MEN) i przyborów 

szkolnych wg wykazu przedstawionego przez nauczycieli;  

2) stroju gimnastycznego; 

3) obuwia zmiennego. 

3. Wygląd i ubiór szkolny Ucznia winien być stosowny do okoliczności pobytu Ucznia w szkole 

– czysty, funkcjonalny, zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Zakazuje się 

piercingu, tatuaży, ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów i malowania paznokci. 

4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się Uczniom noszenia na szyi „smyczy” z kluczami. 

5. Na zajęciach wychowania fizycznego (rehabilitacyjnych) obowiązuje całkowity zakaz 

noszenia biżuterii i ozdób.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Prawa i obowiązki Uczniów, Rodziców i Nauczycieli reguluje Statut Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Jonatan”. 

2. Do wprowadzenia regulaminu szkoły i dokonywania zmian w regulaminie uprawniony jest 

Dyrektor szkoły wraz z Dyrektorem ds. pedagogicznych i Dyrektorem ds. kształcenia 

specjalnego. 

3. Dyrektorzy dokonują zmian po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem 

Uczniowskim (jeśli został utworzony). 

4. Regulamin szkoły wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Niniejszy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 27 sierpnia 

2019 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


