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REGULAMIN PORZĄDKOWY  

 

Abyśmy w szkole mogli czuć się dobrze i bezpiecznie, 

WSZYSCY musimy brać odpowiedzialność za swoje postępowanie 

przestrzegając Regulaminu. 

 

Jesteśmy uczniami tej szkoły, więc … 

1. Mamy prawo do bezpiecznego i przyjemnego przebywania w swojej szkole. 

2. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Porządkowego szkoły. 

Za wszelkie naruszenia ustalonego Regulaminu ponosimy kary wymienione w 

Statucie Szkoły. 

3. Mamy obowiązek godnego reprezentowania Szkoły w każdej sytuacji. 

4. Zgłaszamy do dyrektora, wychowawców lub nauczycieli dyżurnych wszelkie 

przejawy niewłaściwego zachowania się innych uczniów w stosunku do nich. 

5. Obowiązuje nas zakaz palenia papierosów, stosowania jakichkolwiek używek. 

6. Nie przynosimy do szkoły i nie używamy przedmiotów i substancji szkodliwych 

lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia. (np. ostre narzędzia, aerozole, 

zapalniczki). 

7. Drogocenne rzeczy ( np. biżuteria, zegarki), dużą ilość pieniędzy przynosimy 

tylko na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich 

uszkodzenie lub zgubienie. 

8. Składki na wyjazdy, obiady itp. oddajemy zaraz po przyjściu do szkoły 

wychowawcy, kierownikowi świetlicy lub do sekretariatu.  

9. Za wyrządzone przez nas szkody wobec naszych kolegów lub mienia 

szkolnego nasi rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną. 

10. Utrzymujemy  po sobie czystość w toaletach. 

11. Mamy prawo uczestniczyć w zabawach i dyskotekach szkolnych. 

Obowiązkowo zmieniamy wtedy obuwie. Za organizację i porządek odpowiada 

Samorząd Uczniowski i nauczyciel pełniący dyżur. 

Przychodzę do szkoły i wychodzę … 

1. Wchodzimy i wychodzimy ze szkoły wyłącznie drzwiami oznaczonymi jako 

wejście główne. 

2. Mamy obowiązek punktualnie przychodzić do szkoły. 

3. Zaraz po zakończonych zajęciach opuszczamy szkołę. 

4. Czekając na rodziców przebywamy w świetlicy szkolnej. (Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za uczniów przebywających w szkole po lekcjach poza 

świetlicą). 

5. Przed lekcjami ustawiamy teczki przed klasą tak, aby nie zagradzały wejścia. 
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Gdy jestem na lekcji … 

1. Po dzwonku na lekcję SPOKOJNIE wchodzimy do wnętrza w towarzystwie 

nauczyciela. 

2. Na pozdrowienie nauczyciela odpowiadamy w pozycji stojącej i odwróceni w 

kierunku prowadzącego zajęcia. 

3. Nie trzymamy na ławce rzeczy nie będących pomocami do danej lekcji. 

4. Podczas lekcji nie żujemy gumy, nie jemy, nie pijemy. 

5. W czasie trwania zajęć lekcyjnych bez wyraźnej zgody nauczyciela nie 

możemy używać żadnych urządzeń odtwarzających i rejestrujących ani też 

telefonów komórkowych. Ponadto wszystkie wyżej wymienione urządzenia 

muszą być schowane.  

6. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza. 

7. Jeżeli do klas wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstajemy, ponownie siadamy 

na polecenie nauczyciela. 

8. Każdy z nas odpowiada za pozostawienie po sobie porządku przy swojej 

ławce (papierki, gumy do żucia, niszczenie blatów). 

9. W pracowniach przedmiotowych dodatkowo stosujemy się do przepisów 

zawartych w odrębnych regulaminach. 

10. Odpowiadamy TYLKO po podniesieniu ręki w górę i/lub wskazaniu przez 

prowadzącego. 

11. Zawsze mamy prawo zapytać nauczyciela, jeśli nie usłyszeliśmy polecenia lub 

poprosić o dodatkowe wytłumaczenie, jeśli czegoś nie rozumiemy. 

12. Dyżurnych klasowych ustala wychowawca klasy na okres tygodnia. Do ich 

obowiązków należy przede wszystkim przyniesienie kredy, przygotowanie 

tablicy, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu środków dydaktycznych, troska 

o ład i porządek. 

13. Po dzwonku na przerwę i wyraźny sygnał nauczyciela, żegnamy się (na 

stojąco) i SPOKOJNIE wychodzimy z klas; nauczyciel zamyka drzwi na klucz. 

Na zajęcia wychowania fizycznego 

1. Za bezpieczeństwo uczniów na hali odpowiadają nauczyciela wychowania 

fizycznego. 

2. Klasa I-III przychodzi na zajęcia wychowania fizycznego ze swoimi 

wychowawcą. 

W czasie przerwy odpoczywam … 

1. W trakcie przerw śródlekcyjnych nie opuszczamy budynku szkolnego. Nie 

wychodzimy do sklepu bez zgody wychowawcy, wychowawcy świetlicy, 

nauczyciela dyżurującego lub dyrektora. 

2. W czasie przerwy nie przebywamy w klasach. 

3. W dni pogodne i suche możemy wyjść za zgodą nauczycieli dyżurnych na 

dziedziniec szkoły i boisko. 
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4. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje całkowity zakaz zabaw na zewnątrz. 

5. Jeśli wniesiemy do szkoły błoto, śnieg itp. zobowiązani jesteśmy do 

posprzątania po sobie. 

6. Papiery, ogryzki i inne śmieci wyrzucamy zawsze do kosza. 

7. Absolutnie nie biegamy, nie gonimy się po schodach i korytarzach. 

8. Nie gromadzimy się na schodach, w łazienkach i przejściach; nie siadamy na 

parapetach i podłodze z wyciągniętymi nogami. 

9. Nie możemy przebywać na schodach na strych. 

10. W czasie każdej przerwy na obu korytarzach i boisku szkolnym dyżur pełni 

nauczyciel, do którego mamy prawo zwrócić się z naszymi problemami. 

11. Podczas przerw używamy telefonu JEDYNIE w celu niezbędnego kontaktu z 

rodzicami/ opiekunami. Nie używamy również smart fonów, tabletów i innych 

urządzeń elektronicznych. 

 

Mój stój szkolny świadczy o mnie 

1. Nasz wygląd powinien być schludny i estetyczny, właściwy do miejsca, jakim 

jest szkoła.  

2. W dni uroczyste przychodzimy w stroju galowym – obowiązuje biała bluzka lub 

koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie. 

3. Nasz stój nie może być kontrowersyjny i wyzywający ( np. nieodpowiedni 

napis czy rysunek, duży dekolt, odkryty brzuch). 

4. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, dredy, 

ekstrawaganckie fryzury, długie lub malowane paznokcie, kolczyk w nosie itp. 

5. W ciągu całego roku szkolnego obowiązuje zmiana obuwia w szkole na lekkie 

buty sportowe lub pantofle z gumową podeszwą. Nie jest dozwolone w szkole 

noszenie butów na wysokim obcasie. 

 

Savoir- vivre czyli umiem żyć 

1. Pozdrawiam wszystkich pracowników szkoły poprze słowa: „dzień dobry” lub 

co najmniej ukłon. Kłaniać się należy zawsze w pozycji stojącej. 

2. W przejściach ustępujemy pierwszeństwa dorosłym, a chłopcy dziewczętom. 

3. Rozmawiając z dorosłymi powinniśmy najpierw przeprosić i zapytać o zgodę 

na rozmowę. 

4. Rozmawiając z dorosłym stoimy nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując 

gumy. 

5. Zawsze zachowujemy się kulturalnie i uprzejmie wobec wszystkich. 

6. Nie używamy wulgaryzmów, obrażających gestów i nie stosujemy przemocy. 

7. W szkole nie nosimy nakryć głowy ani kapturów. 
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Gdy mnie nie ma w szkole … 

1. Jesteśmy zobowiązani do codziennego uczęszczania do szkoły. 

2. Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia na oddzielnych kartkach lub ustalają 

z wychowawcą klasy inną formę usprawiedliwienia. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności przynosimy do 7 dni po ustaniu nieobecności. 

4. Od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia zajęć przebywamy na 

terenie szkoły. Wszelkie wyjścia mogą mieć miejsce tylko po zwolnieniu u 

wychowawcy lub dyrektora szkoły na pisemną prośbę rodziców lub (w nagłej 

sytuacji) po rozmowie telefonicznej z rodzicem.  

5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na niektóre zajęcia (na podstawie 

orzeczenia PPP, decyzji dyrektora) w ich czasie przebywają w świetlicy 

szkolnej, czytelni lub innej klasie pod opieką nauczyciela. 

6. Uczniowie zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego 

przebywają na sali gimnastycznej lub w miejscu wyznaczonym przez 

nauczyciela prowadzącego. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie 

godziny wychowania fizycznego musi zawierać zapis rodzica o zwolnieniu „do 

domu”, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z 

obecnością na sali. 

7. Zmiany planu lekcji dla uczniów klas IV-VI (związane z czasem trwania lekcji) 

wywieszane są na tablicy ogłoszeń lub ogłaszane przez nauczyciela.  

8. Klasom I-III zmiany planu podaje do zeszytu wychowawca klasy lub 

nauczyciel go zastępujący. 

9. W każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. 

 

Biorę udział w zajęciach pozalekcyjnych … 

1. Wszyscy mamy prawo do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które 

rozwijają nasze zainteresowania lub pomagają nam w nauce. 

2. Rodzice podpisują oświadczenie – zgodę z informacją o godzinach zajęć na 

mój udział w zajęciach. 

3. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych po lekcjach może mieć miejsce tylko 

pod opieką osób dorosłych: nauczyciela, wychowawcy klasy, rodziców lub 

instruktora. 

4. Na zajęcia pozalekcyjne, odbywające się na terenie szkoły, zbieramy się w 

dolnym korytarzu budynku szkolnego i pod opieką nauczyciela udajemy się na 

zajęcia.  

5. Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej pełni dyżur 

nauczyciel, który opiekuje się uczniami klas 1-3 w godz. 7:00 – 15:00. Jeśli do 

godz. 10:00 do szkoły nie przyjdą uczniowie, uznaje się, że mają oni 

zapewnioną opiekę w domu i świetlica zostaje zamknięta. 
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Do czego służy szatnia? 

1. Pozostawiamy ubiór zewnętrzny (kurtki, płaszcze, buty) w wyznaczonej przez 

wychowawcę szafce. 

2. W szafkach nie pozostawiamy wartościowych przedmiotów i pieniędzy. 

3. Absolutnie nie przebywamy w szatniach ani na korytarzu w suterenach 

budynku podczas przerw i lekcji bez nauczyciela. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Porządkowy  nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

2. Regulamin  Porządkowy wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę 

Pedagogiczną, która zasięga opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Zamiany Regulaminu dokonuje się w tym samym trybie. 

4. Nauczyciele – opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z 

pracowni, biblioteki, świetlicy, hali i urządzeń sportowych. 

5. Uczniowie zapoznają się z regulaminem w pierwszych dniach nauki w każdym 

roku szkolnym, co zostaje zapisane w dzienniku lekcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity z 14.11.2016 r. 

 


