
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE APELI I
UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  Bolszewie

1.  Uczniowie  na  apel  lub  uroczystość  szkolną  udają  się  pod  opieką
wychowawcy (opiekuna  przydzielonego  przez  dyrektora  w  razie
nieobecności  wychowawcy) lub nauczyciela prowadzącego daną lekcję w
dniu uroczystości w zależności od zarządzenia dyrektora.

2.  Przed  każdym  apelem  lub  uroczystością  szkolną  wszyscy  uczniowie
spotykają  się  w  salach  lekcyjnych  z  wychowawcą  lub  nauczycielem,  z
którym mają zajęcia w danym dniu.

3. W trakcie spotkania wychowawca lub nauczyciel-opiekun ma obowiązek:

- sprawdzić obecność uczniów klasie,

-  sprawdzić,  czy  uczniowie  posiadają  strój  galowy  (dziewczynki  -  biała
bluzka,  czarna  lub  granatowa  spódniczka  lub  spodnie  koloru  ciemnego;
chłopcy - biała koszula, czarne lub granatowe spodnie),

-  wpisać  w dzienniku  elektronicznym uwagę  o  ewentualnym brak  stroju
galowego u ucznia,

- przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w
trakcie  apelu  lub  uroczystości  szkolnej  oraz  szacunku  dla  symboli
narodowych.

4. Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce apelu
lub  uroczystości  szkolnej,  a  uczniowie  zajmują  miejsce  wyznaczone  dla
klasy.

5.  W  wyznaczonym miejscu  uczniowie  wraz  z  wychowawcą  lub  innym
nauczycielem  przebywają  przez  czas  trwania  apelu  lub  uroczystości
szkolnej.  W wyjątkowych wypadkach, za zgodą wychowawcy lub innego
nauczyciela uczeń może opuścić miejsce apelu lub uroczystości szkolnej.



6.  W  przypadku  niewłaściwego  zachowania  ucznia  podczas  apelu  lub
uroczystości, każdy nauczyciel ma obowiązek zwrócić uczniowi uwagę, a w
razie nie reagowania wpisać uwagę do dziennika elektronicznego. 

7.  W czasie  apeli  i  uroczystości  szkolnych  uczniowie  i  wszyscy  zebrani
swoim  zachowaniem   wyrażają  szacunek  zaproszonym  gościom  i
uczestnikom poprzez:

- zachowanie ciszy w trakcie apelu lub uroczystości szkolnej,

- noszenia stroju galowego,

-  zajęcie  wyznaczonych  miejsc  przed  właściwym  rozpoczęciem
uroczystości,

- powstanie i przyjęcie postawy „zasadniczej" (prosta sylwetka, ręce wzdłuż
ciała)  w  czasie  wprowadzania  i  wyprowadzania  sztandaru  szkolnego,
odśpiewania hymnu państwowego,

- witania i żegnania gości w sposób godny i właściwy do sytuacji,

- przebywania w wyznaczonym miejscu, aż do chwili opuszczenia sali przez
gości.

8.  Po  zakończeniu  apelu  lub  uroczystości  szkolnej  uczniowie  wraz  z
wychowawcą lub innym nauczycielem opuszczają miejsce zorganizowanej
uroczystości według wyznaczonej kolejności. 

10.  Nauczyciel  organizujący  apel  lub  uroczystość  szkolną  ma  prawo  w
porozumieniu  z  innymi  nauczycielami  zaangażować  uczniów  szkoły  do
organizacji  apelu  lub  uroczystości  szkolnej,  ma  również  obowiązek
informować  nauczycieli  o  ewentualnych zwolnieniach z  zajęć  lekcyjnych
np. na przeprowadzenie próby.

Regulamin  wchodzi  w  życie  Zarządzeniem  Dyrektora  Szkoły  z  dniz  31
sierpnia 2018roku.




