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Niniejszy Regulamin opisuje, wypracowane wspólnie przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli i przyjęte do realizacji 

postępowania i zasady zachowania uczniów na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§1. Uczeń ma obowiązek 

1. Przygotowywania się do zajęć lekcyjnych 
1)  Wejście do klasy 

 
1)1.Uczniowie szkoły podstawowej: 

a) Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą; rząd dziewcząt, rząd chłopców, 
b) Nauczyciel otwiera klasę, 
c) Do klasy wchodzą dziewczęta , później chłopcy, 
d) Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 
e) Uczniowie przygotowują się do lekcji, 
f) Nauczyciel sprawdza listę, 
g) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, 

a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.   

       1)2.Uczniowie gimnazjum: 

a)  Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie, 
b) Uczniowie przygotowują się do lekcji, 
c) Nauczyciel sprawdza listę, 
d) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, 

a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.   

2) Odrabianie prac domowych pisemnych i ustnych 

2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych 
obowiązkowych dla wszystkich uczniów / grup uczniów 

1) Odpowiednie zachowanie podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 

a) Uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba, że istnieje powód do wezwania 
go do tablicy, mapy, 

b) Posiłki spożywa w czasie przerw 
c) Trzyma na ławce rzeczy będące pomocami do danej lekcji, może posiadać 

maskotkę na szczęście, 
d) Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji (w 

przypadku, gdy uczeń nie wyłączy, telefon trafia do sekretariatu szkoły, 
skąd mogą go odebrać rodzice / prawni opiekunowie ucznia).  
Jeżeli sytuacja zdarzy się co najmniej 2 razy w ciągu semestru, to uczeń 
otrzymuje zakaz przynoszenia telefonu do szkoły do końca semestru; jeśli 
złamie ten zakaz (przyniesie telefon) to jego ocena z zachowania zostanie 
obniżona o jeden stopień. 

e) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, a ponownie siadają 
na polecenie nauczyciela. 

 2) Uczestniczenie w lekcji: 



a) Wykonywania poleceń nauczyciela, 
b) Słuchania nauczycieli i innych uczniów, 
c) Pracy samodzielnej, zespołowej na polecenie nauczyciela, 
d) Aktywnego uczestniczenia w lekcji, 
e) Zabierania głosu na temat. 

  3) Zakończenie lekcji 

a) Lekcję kończy nauczyciel,  
b) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; zebrać papiery, 

ustawić równo ławki, zsunąć krzesła, zetrzeć tablicę, odpowiadają za to 
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

  4) Zastępstwa 

a) Informacje o zmianach w planie lekcji klasy / zastępstwie  / uczniom 
udostępnia się na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie. Uczniowie muszą się 
z nią zapoznać, odpowiedzialny za to jest gospodarz klas. 

b) W czasie zastępstw nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z obowiązującym 
planem lekcji. 

3. Stosowania się do zarządzeń dyrektora, poleceń nauczycieli,                   
wychowawców, pracowników szkoły. 

1)Przestrzegają ustalonego dla swojej klasy planu lekcji i przyjeżdżają do szkoły 
zgodnie z planem i harmonogramem dowożenia ust.1 punkt 2,3 i 4. 

2) Przerwy międzylekcyjne 

a) W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, 
uczniowie klas I-III pragnący spożyć śniadanie spożywają je w klasie pod 
opieką dyżurnych lub wychowawcy, 

b) W dni, kiedy jest ciepło uczniowie mogą spędzać przerwy na podwórku 
szkolnym („kostka” przed wejściem do budynku szkolnego); nie wolno 
przebywać na terenie poza ogrodzeniem szkolnym, 

c) Samorząd Uczniowski organizuje są w czasie przerw dyżury uczniowskie, 
d) Szatnie uczniowskie są zamykane w czasie lekcji i otwierane po 

skończonych zajęciach danej klasy. 

 2) Dziennik lekcyjny  

a) Dzienniki lekcyjne przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 
b) Dziennik lekcyjny jest pod wyłączną opieką wychowawcy oraz nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, nauczyciel ma obowiązek na początku lekcji 
sprawdzić listę obecności i wpisać temat lekcji, 

c) Uczniowie nie maja prawa nosić dziennika lekcyjnego czasie przerw i 
wchodzić po dziennik do pokoju nauczycielskiego. 



  3) Usprawiedliwianie nieobecności  

a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym, 
ostemplowanym pieczęcią szkoły, z podpisem rodziców i wychowawcy 
oraz pełnymi danymi ucznia (data urodzenia, pesel, kasa chorych, adres 
zamieszkania i zameldowania oraz telefon domowy i telefony kontaktowe 
do rodziców / jeśli wyrażają na to zgodę), 

b) Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę 
wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym przypadku 
nieobecności nie będą usprawiedliwione, 

c) Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub 
najpóźniej w następnym dniu, 

d) Ucznia z zajęć może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel 
przedmiotu. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej prośby 
od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji (w przypadku złego 
samopoczucia) po uprzednim telefonicznym powiadomieniu rodziców 
(prawnych opiekunów), 

e) Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf musi zawierać 
wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się 
je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością w Sali, 

f) O wagarach niezwłocznie informowani są rodzice, 
g) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w 

świetlicy szkolnej. 

4. Noszenia w szkole stroju szkolnego. 

1) Uczniowie szkoły podstawowej noszą kamizelki z logo szkoły, 
2) Uczniowie gimnazjum przychodzą do szkoły ubrani schludnie i estetycznie, 
3) Strój galowy 

3)1 Uczniowie gimnazjum 
a) W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym; chłopców 

obowiązuje biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta obowiązuje biała 
bluzka i granatowa lub czarna spódnica; obowiązuje również mundurek 
szkolny – kamizelka z logo gimnazjum. 

3)2 Uczniowie szkoły podstawowej 
a) W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym; chłopców 

obowiązuje biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta obowiązuje biała 
bluzka i granatowa lub czarna spódnica. 

4) Inne ustalenia  
a) Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta (małe 

kolczyki, pierścionek, mała broszka lub wisiorek), 
b) Uczniowie w budynku szkoły nie noszą okrycia głowy. 

 5) Obuwie  



a) Uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie 
sportowe (typu trampki, tenisówki) na jasnej podeszwie bez wysokiej 
podeszwy i wysokich podatków. 

5. Przestrzegania zasad kultury w kontaktach z innymi ludźmi. 

1) Formy grzecznościowe. 
a) Uczeń witając i żegnając się z pracownikami szkoły, stoi i nie trzyma rąk 

w kieszeniach, 
b) W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje, po skończonym 

obiedzie odnosi po sobie naczynia, wsuwa krzesło pod stolik, nie wynosi 
jedzenia ze stołówki, 

c) W szkole nie wolno nosić nakryć głowy, 
d) Używa poprawnej polszczyzny bez wulgaryzmów, 
e) Nie stosuje się przemocy słownej, psychicznej i fizycznej wobec kolegów 

i koleżanek, 
f) Nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, 

zagrażających życiu lub zdrowiu. 

 6. Nieniszczenia mienia (przywłaszczania) innych ludzi, szkoły. 

1) Zabrania się: 
a) Obrywania firanek, 
b) Siadania na parapetach, 
c) Wyskubywania, odrapywania tynku, 
d) Niszczenia toalet, 
e) Biegania po korytarzach, trawnikach. 

2) Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. 

7. Poszanowania zdrowia własnego i innych ludzi. 

1) Uczniowie maja prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od 
zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora 
upoważnionego przez dyrektora szkoły. 

2) Na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne uczniowie przyjeżdżają zgodnie z planem 
lekcji i harmonogramami dowożenia. 

3) Uczniowie oczekują na zajęcia i po zajęciach na odjazd autokaru w świetlicy 
szkolnej. 

4) Uczniowie klas I-III przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych o godz. 8:00, 
przebywają w świetlicy szkolnej i biorą udział w zajęciach ruchowych 
zorganizowanych przez wychowawców świetlicy. 

8. Inne ważne postanowienia. 



1) Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na 
początku lekcji po sprawdzeniu listy obecności nie więcej niż 2 razy w ciągu 
semestru.  
Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z absencji. 

2) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określają odrębne przepisy, 
3) Uszczegółowione zapisy dotyczące obowiązków ucznia określa Regulamin Szkoły, 
4) Uczniowie zapoznawani są z przynależnymi obowiązkami przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga szkolnego, Samorząd Uczniowski. 

 


