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Regulamin zachowania ucznia w szkole 

1. Uczeń szanuje szkolną i cudzą własność. 

2. W czasie lekcji z uwagą słucha nauczyciela, bierze aktywny udział w zajęciach, nie 

je i nie pije podczas zajęć, nie żuje gumy, nie huśta się na krześle, nie chodzi po 

klasie bez zgody nauczyciela. 

3. Nie używa wulgarnego słownictwa. 

4. Uczniowie odnoszą się do siebie z szacunkiem, nie biją się, nie przezywają,  

nie wyśmiewają z innych. 

5. Do szkoły uczniowie przychodzą punktualnie. Do budynku nie wolno wchodzić  

w czasie lekcji (wyjątek – świetlica). Uczniowie rozpoczynający lekcje czekają na 

dzwonek na boisku, w przypadku niepogody przy dyżurce. 

6. Na pierwszą lekcję klucz do sali lekcyjnej i dziennik przynosi nauczyciel. 

Uczniowie wyznaczeni przez wychowawcę sprawują opiekę nad kluczem  

w czasie przerw. 

7. Po dzwonku na lekcje uczniowie stoją  przed salą i czekają na nauczyciela  

(w ciszy, ustawieni parami). 

8. Na krótkich przerwach między lekcjami uczniowie jedzą śniadanie, korzystają  

z toalety. Krótkie przerwy spędzają w salach (jeżeli nie zmieniają sali) 

9. Podczas dużych przerw w budynku uczniowie przebywają/spacerują przed salą, 

w której mają rozpocząć kolejną lekcję. 

10. Po korytarzach uczniowie poruszają się z rozwagą – nie biegają, nie podstawiają 

nóg, nie kopią się, nie zjeżdżają po poręczach, nie siedzą na schodach, nie skaczą  

i nie biegają po schodach. 

11. Po schodach i korytarzach poruszają się zawsze prawą stroną. 

12. Uczniowie, którzy mają lekcje w sali gimnastycznej i w suterenie dużą przerwę 

spędzają na korytarzu na parterze. 

13. W czasie dużych i małych  przerw na boisku i w szkole obowiązuje bezwzględny 

zakaz gry w piłkę. 

14. Na boiskach sportowych nie wolno wchodzić i huśtać się na bramkach i siatkach. 

15. Po dzwonku kończącym przerwę na boisku uczniowie ustawiają się parami  

w wyznaczonych miejscach (przy znaczkach ). Do budynku wchodzą klasami,  

w parach. 

16. W czasie przerw nie wolno wychodzić poza teren szkoły. 

17. W czasie dużych przerw nikt nie pozostaje w salach lekcyjnych – nawet dyżurni. 

18. W czasie lekcji nie wolno przebywać uczniom na korytarzu, chodzić po kredę, 

moczyć gąbki, schodzić do sekretariatu. Sprawy w sekretariacie uczniowie 

załatwiają w czasie dużych przerw. 

19. Z toalet należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i przede  wszystkim  

w czasie przerw.  Nie wolno rozlewać mydła, rozrzucać papieru toaletowego, 

chlapać wodą, trzaskać drzwiami, niszczyć wyposażenia. 

20. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, będą one im 

odbierane przez nauczycieli. 
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21. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów wartościowych. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za zagubione, zniszczone, lub skradzione rzeczy 

przyniesione do szkoły bez koniecznej potrzeby, bez zgody nauczyciela. 

22. Wymagana jest zgoda rodziców na posiadanie przez ucznia w szkole telefonu 

komórkowego. Zgoda taka znajduje się u wychowawcy. W czasie lekcji telefon 

musi być wyłączony. 

23. Przewodniczący klasy  zgłasza nieobecność nauczyciela w klasie do 5 minut po 

dzwonku. 

24. O konfliktach lub innych niepokojących zdarzeniach w czasie lekcji i w czasie 

przerw uczniowie zobowiązani są  natychmiast powiadomić nauczyciela, 

pedagoga, psychologa, lub inną osobę dorosłą.  

25.  W szkole obowiązuje stosowny do miejsca i wieku, estetyczny strój. 

26. Na uroczystościach szkolnych wymagany jest strój galowy – (biała góra, ciemny 

dół). 


