
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 
 

I 

 

1. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut i nie później niż na 5 minut przed 

rozpoczęciem zajęć (jeżeli wcześniejsze przybycie jest konieczne, uczeń ma obowiązek zgłosić 

się do świetlicy szkolnej i tam przebywać). 

 

2. Uczeń opuszcza szkołę podczas trwania przerwy po zakończeniu zajęć (jeżeli dłuższe 

pozostanie na terenie placówki jest konieczne, uczeń ma obowiązek zgłosić się do świetlicy 

szkolnej i tam przebywać). 

 

3. Wchodząc do szkoły lub pomieszczeń na jej terenie uczeń ustępuje miejsca osobom 

wychodzącym oraz przepuszcza  przy wejściu dorosłych. 

 

4. Uczeń nie wnosi na teren szkoły przedmiotów i substancji mogących w jakikolwiek sposób 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia własnego i innych. 

 

5. Uczeń nie przynosi do szkoły wartościowych przedmiotów (drogiego sprzętu, firmowych ubrań, 

cennej biżuterii, itp.) ponieważ szkoła nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności (również za 

telefony komórkowe). 

 

6. Uczeń zawsze przestrzega regulaminu miejsca, w którym aktualnie przebywa (sala lekcyjna, 

biblioteka, stołówka, szatnia wf, basen, plac zabaw, itp.). 

 

7. Uczeń nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie trwania zajęć przewidzianych dla jego 

klasy planem lekcji. 

 

8. Uczeń niezwłocznie zgłasza nauczycielowi lub innej osobie dorosłej wszelkie obrażenia, 

zranienia i złe samopoczucie własne lub kolegów, jeśli oni sami tego nie robią. 

 

9. Uczeń natychmiast informuje nauczyciela bądź innego pracownika szkoły o wszelkich osobach, 

sytuacjach i zajściach mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. 

 

10. Uczeń ma prawo mieć przy sobie telefon komórkowy. Powinien on być wyłączony w trakcie 

lekcji i przerw śródlekcyjnych. W razie konieczności uczeń może skorzystać z telefonu za 

pozwoleniem i w obecności nauczyciela. Rodzice kontaktują się z dziećmi za pomocą telefonu 

stacjonarnego SP – 2, jeżeli taka konieczność zaistnieje w trakcie zajęć. Używanie innego 

sprzętu elektronicznego i multimedialnego przez uczniów na terenie szkoły jest zakazane. 

 

11. Uczeń pozostawia w sekretariacie lub na portierni wszystkie rzeczy znalezione, stanowiące 

czyjąś własność. 

 

12. Przed wejściem do klas i pomieszczeń służbowych uczeń puka z wyczuciem i czeka na 

pozwolenie wejścia. Nie należy nadużywać grzeczności i cierpliwości pracowników szkoły 

stukając do pokoju nauczycielskiego i innych pomieszczeń z błahych powodów.  

 

13. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej szatni oraz sali lekcyjnej, dba i odpowiada za 

zgromadzony w niej sprzęt i pomoce, a także porządek, wystrój i wygląd estetyczny. 

 

14. W czasie trwania lekcji na terenie szkoły obowiązuje cisza. 



II 

 

STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

1. Przychodząc do szkoły, uczeń pozostawia okrycie wierzchnie w szatni i zmienia obuwie na tzw. 

zastępcze (pożądane jest obuwie z jasną podeszwą). 

 

2.  Za otwieranie i zamykanie oraz porządek w szatni odpowiadają wyznaczeni dyżurni. 

 

3. Obuwie zastępcze obowiązuje przez cały rok szkolny. 

 

4. Uczniowie zobowiązani są do pilnowania, by ich sznurowadła były zawiązane. 

 

5. Strój codzienny ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny. 

 

6. Elementy stroju ucznia nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić 

potencjalnego zagrożenia dla jego właściciela lub innych. 

 

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

 

8. Bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki itp. powinny być pozbawione niestosownych ilustracji 

i dużych napisów, w tym w szczególności propagujących treści zabronione prawem. 

 

9. Strój codzienny powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i plecy oraz przynajmniej do 

połowy uda. 

 

10. Na terenie szkoły uczniowie nie mogą używać nakrycia głowy (czapka, chustka, kaptur). 

 

11. W wyznaczone dni, podczas uroczystości szkolnych, uczeń powinien mieć na sobie strój 

galowy, który stanowi biała bluzka/koszula oraz czarne lub granatowe długie spodnie/spódnica. 

 

12. W sali gimnastycznej obowiązuje strój sportowy, na pływalni czepek i strój kąpielowy. 

 

13. Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły bez makijażu (z użyciem kolorowych 

kosmetyków), przesadnej lub ekstrawaganckiej fryzury i bez dużych ozdób (długie kolczyki, 

klipsy, wisiorki, bransolety itp.). Chłopcom całkowicie zakazuje się noszenia kolczyków. 

Dopuszczalna jest bardzo skromna biżuteria. 

 

14. Zabrania się tatuaży i piercingu. 

 

15. Zasady obowiązujące przy doborze stroju na dyskotekę klasową lub szkolną oraz na wycieczkę 

itp. określa wychowawca. Uczniom zaleca się zachowanie w tych sytuacjach umiaru, zdrowego 

rozsądku, przyzwoitości i dobrego smaku oraz zasięgnięcia opinii rodziców. 

 



III 

ZACHOWANIE W CZASIE LEKCJI 

 

1. Uczeń stawia się na każdą lekcję punktualnie, równo z dzwonkiem. 

 

2. W oczekiwaniu na nauczyciela, po dzwonku, klasa stoi spokojnie w  parach przed salą lekcyjną, 

nie utrudniając przejścia innym. 

 

3. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, przewodniczący lub inny przedstawiciel klasy 

sprawdza czy  wyznaczono zastępstwo. Jeśli nie, zgłasza się w sekretariacie lub 

u wicedyrektora. 

 

4. Po wejściu uczeń w ciszy zajmuje swoje miejsce i przygotowuje potrzebne pomoce. 

 

5. Uczeń nie trzyma na ławce napojów i innych produktów spożywczych. W czasie trwania lekcji 

nie je, nie pije i nie żuje gumy.  

 

6. W trakcie zajęć uczeń nie opuszczać sali lekcyjnej, chyba że jest to naprawdę konieczne 

i nauczyciel wyrazi na to zgodę. uczeń  

 

7. W czasie lekcji uczeń siedzi w ławce, zmienia miejsce tylko na polecenia nauczyciela. 

 

8. Uczeń zachowuje się tak, by nie przeszkadzać sobie i innym w trakcie lekcji. 

 

9. Uczeń nie zabiera głosu bez pozwolenie i słucha, kiedy mówią inni. Pod żadnym pozorem nie 

przerywa nikomu, a swoją chęć zabrania głosu sygnalizuje podniesieniem ręki. 

 

 

10. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. (Uczniowie nie podrywają się z miejsc na 

dźwięk dzwonka.) Nauczyciel również wyraża zgodę na wyjście z sali po skończonej lekcji. 

 

11. Po zajęciach uczeń zostawia swoje stanowisko pracy w ładzie i zasuwa krzesełko. Porządku 

w pracowni dopełnia dyżurny. 

 

12. Uczniowie opuszczają klasę w spokoju, nie otwierając gwałtownie drzwi i nie wybiegając. 

 



 

IV 

 

ZACHOWANIE PODCZAS APELI I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

1. W wyznaczonym terminie i czasie uczniowie schodzą na apel wyłącznie ze swoją klasą i pod 

opieką nauczyciela. 

 

2. Przed zejściem do sali gimnastycznej, uczniowie pozostawiają  plecaki i inne przedmioty 

w klasopracowni. 

 

3. W sali gimnastycznej uczniowie zajmują miejsca wskazane przez opiekuna, siadając całą klasą 

w jednym miejscu w sąsiedztwie nauczyciela i zachowują ciszę. 

 

4. Uczniowie okazują szacunek symbolom szkoły oraz podkreślają rangę uroczystości strojem 

galowym. 

 

5. Po rozpoczęciu uroczystości uczniowie stosują się do poleceń osób prowadzących apel oraz 

zaleceń nauczyciela sprawującego opiekę nad nimi.  

 

6. W trakcie trwania apelu uczniowie nie odzywają się do siebie, nie kręcą się i nie wstają bez 

pozwolenia, skupiając swoją uwagę na wypowiadanych przez prowadzących treściach lub na 

inscenizacji. 

 

7. Po zakończeniu apelu uczniowie opuszczają salę w spokoju, nie przepychając się. Wychodzą 

w gronie swoich kolegów z klasy, pod opieką nauczyciela, zgodnie z ustalonym porządkiem 

i udają się w ciszy do pracowni, w której pozostawili swoje plecaki. 

 



V 

ZACHOWANIE W TRAKCIE PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH 

 

1. Po zakończonej lekcji uczniowie wraz ze swoją klasą przechodzą spokojnie pod salę, w której 

mają następną lekcję lub do szatni. 

 

2. Pod klasą/szatnią uczniowie układają starannie plecaki w rzędzie tak, by nie stanowiły 

przeszkody dla przechodzących. 

 

3. Uczniowie korzystający z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązani są zostawić plecaki przy 

sali, w której odbywać się będzie ich następna lekcja i dopiero wówczas udać się na obiad. 

Plecaki w korytarzu przy jadalni mają prawo zostawić jedynie ci uczniowie, którzy zakończyli 

już lekcje. Sposób ułożenia plecaków nie powinien stanowić zagrożenia dla przechodzących. 

 

4. W trakcie przerw uczniowie przebywają w pobliżu sali,  w której mają następną lekcję lub, o ile 

pozwala na to pogoda, na dziedzińcu przed budynkiem szkoły tylko w obecności nauczyciela 

dyżurującego. 

 

5. Na przerwach i po dzwonku uczniom nie wolno wchodzić do pracowni bez wiedzy i opieki 

nauczyciela. 

 

6. Uczniowie starszych klas nie przebywają na korytarzach, na których uczą się uczniowie klas I – 

III i odwrotnie, uczniowie klas młodszych bez zgody nauczyciela nie uczęszczają na korytarze 

przeznaczone dla starszych uczniów. 

 

7. Zabrania się przebywania uczniom na schodach prowadzących do zamkniętego pomieszczenia 

w okolicach kuchni, schodach prowadzących do sali muzycznej i pod tymi schodami oraz 

w okolicach wejścia do pracowni muzycznej, a także w przedsionku korytarza przy średniej sali 

gimnastycznej. 

 

8. Uczniowie oczekujący na lekcję muzyki przebywają na korytarzu obok sal gimnastycznych 

(plecaki pozostawiają pod ścianą przy sali korekcyjnej). 

 

9. Uczniowie mający zajęcia w salach 43 i 44 pozostawiają plecaki przy wymienionych 

pracowniach, a podczas przerwy przebywają na korytarzu między czytelnią a salą 45. 

 

10. W trakcie przerw uczniom nie wolno przebywać bez opieki nauczyciela na placu zabaw, 

boiskach szkolnych i w okolicach parkingu wewnętrznego szkoły. 

 

11. Bezwzględnie zabrania się uczniom przebywania i przechodzenia/przebiegania przez hol przy 

wejściu głównym. Wyjątek stanowią opuszczający szkołę bądź do niej przychodzący oraz 

uczniowie oczekujący na wyjście na basen, którzy powinni stać w zwartej grupie, nie siadając 

i nie rozrzucając plecaków pod ścianami/drzwiami. 

 

12. Pod żadnym pozorem w trakcie przerw nie wolno uczniom wychodzić poza ogrodzenie szkoły. 

13. . 
14. Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na 

właściwe  piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję . 

 

15. W czasie przerw śródlekcyjnych i po zakończonych lekcjach zabrania się jazdy na rowerach, 

hulajnogach itp. Na terenie szkoły (tzn. w budynku i w granicach ogrodzenia szkoły). 

 



16. W trosce o własne bezpieczeństwo uczniom nie wolno poruszać się tuż przy ścianach korytarzy 

i drzwiach do pomieszczeń. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje ruch prawostronny 

(również na schodach). 

 

17. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego wychowania w obcowaniu 

z innymi. 

 

18. Uczniom nie wolno: bić się i popychać, biegać, bawić się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

własnemu i innych (zabawa w berka, rzucanie piłką, skakanie ze schodów, itp.), krzyczeć, 

otwierać okien na korytarzach i w toaletach, siadać na parapetach, podłodze i schodach, 

śmiecić, dewastować gazetek i niszczyć kwiatów. 

 

19. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych osób, które 

reagują na niestosowne zachowanie. 

 

20. W toaletach uczniom nie wolno załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb 

fizjologicznych. Z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób, utrzymując je 

w czystości. Po wyjściu obowiązkowo trzeba zamknąć za sobą drzwi łazienki. 

 

21. Każdego ucznia obowiązuje kulturalne zachowanie w sklepiku szkolnym. Należy: stać 

pojedynczo w kolejce i nie wyprzedzać tych, którzy ustawili się wcześniej, grzecznie odnosić 

się do sprzedających, nie siadać na ladzie, wyjść po dokonaniu zakupu i powrócić pod salę 

lekcyjną. 

 

22. Po przerwie uczniowie pozostawiają korytarze, toalety i tereny przyszkolne w nienagannym 

porządku. 

 

23. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną.  
 

 

 

Za naruszenie postanowień regulaminu uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły. 

 



 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Rodzice/opiekunowie powinni dopilnować, by dziecko regularnie i na czas przychodziło do 

szkoły. 

 Rodzice/opiekunowie powinni dopilnować, aby strój dziecka był odpowiedni do zajęć 

i uroczystości szkolnych. 

 Rodzice/opiekunowie  powinni wyposażyć dziecko we wszystkie obowiązujące pomoce 

i przybory. 

 Rodzice/opiekunowie, na wezwanie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, powinni stawić 

się do szkoły w celu omówienia spraw dydaktyczno-wychowawczych. 

 Rodzice/opiekunowie powinni zawiadomić szkołę o problemach i sprawach  zdrowotnych oraz 

innych zaistniałych faktach mogących mieć wpływ na przebieg edukacji dziecka. 

 Rodzice/opiekunowie powinni usprawiedliwić nieobecność dziecka zgodnie z zasadami  

przyjętymi w szkole. Sami powinni zgłaszać nieobecność dziecka na obiadzie. 

 Rodzice/opiekunowie powinni podać wychowawcy dane konieczne do prawidłowego przebiegu 

kształcenia dziecka i prowadzenia dokumentacji  kształcenia, a także  zapewnienia mu 

bezpieczeństwa oraz informować o wszelkich zaistniałych zmianach. 

 Rodzice/opiekunowie mają prawo uzyskania informacji na temat wyników nauczania 

i zachowania dziecka, z których powinni korzystać i w miarę otrzymywania ww. informacji 

odpowiednio reagować. 

 Rodzice/opiekunowie powinni uczestniczyć w zebraniach szkolnych i klasowych, by posiadać 

aktualne informacje i brać czynny udział w życiu szkoły. 

 Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych rodzice/opiekunowie oczekujący na dziecko po 

zakończonych lekcjach powinni przebywać  wyłącznie w szatni. 

 Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczeszczają na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na 

terenie SP-2 w oczekiwaniu na dziecko nie powinni chodzić po całym budynku szkoły lecz 

przebywać w szatni lub, w wyjątkowych sytuacjach, w przedsionku obok sali gimnastycznej. 

Dotyczy to również przyprowadzanego ze sobą rodzeństwa naszych uczniów, a wynika ze 

względów higienicznych i bezpieczeństwa. 

 Każda osoba wchodząca na teren szkoły może być zatrzymana przez pracownika placówki, 

poproszona o przedstawienie się  i jeśli jest osobą niepożądaną, zmuszona do jej opuszczenia. 


