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REGULAMIN  SZKOŁY  

 

Regulamin szkoły określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć 

okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty codziennego życia szkoły. 

 

Głównym celem niniejszego regulaminu jest: 

 1) zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 

 2) utrzymanie porządku i dyscypliny na terenie szkoły; 

 3) wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej; 

 4) kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy; 

 5) upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej 

 sytuacji; 

 6) eliminowanie wulgarnego słownictwa. 

 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu przepisów regulaminu 

przez szkołę tj. uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

 

UCZNIOWIE 

 

1. Uczniowie przybywają do szkoły odpowiednio przed rozpoczęciem zajęć /na 5-10minut/,  

w czasie umożliwiającym przygotowanie się do lekcji, opuszczają szkołę zaraz  

po zakończeniu zajęć. 

2. Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego przez ucznia od rozpoczęcia zajęć do ich 

zakończenia jest zabronione. 

3. Jeżeli dziecko w godzinach rannych nie może pozostać pod opieką rodziców i przychodzi  

wcześniej do szkoły, zobowiązane jest przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką  

nauczyciela – nie może przebywać bez opieki na terenie placówki.  

4. Ubranie wierzchnie uczniowie zostawiają w szatni szkolnej i obowiązkowo zmieniają 

obuwie. 

5. Po dzwonku uczniowie stoją ustawieni przed klasą, w której ma się odbywać kolejna 

lekcja. 

6. W wyjątkowych sytuacjach kiedy nauczyciel nie pojawi się na zajęcia przewodniczący 

klasy, zastępca /inny uczeń/ mają obowiązek zgłosić ten fakt Wicedyrektorowi  

lub w sekretariacie szkoły. 

7. Wszystkie pomieszczenia szkolne udostępniane są dzieciom tylko i wyłącznie pod 

nadzorem i opieką nauczyciela lub dorosłego opiekuna. 

8. Szczegółowe zasady zachowania  w pracowniach oraz sali gimnastycznej określają odrębne 

regulaminy.  
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9. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przebywać przede wszystkim na korytarzu tego 

piętra, na którym odbywają się następne zajęcia; w czasie przerw uczeń powinien  

zachowywać się spokojnie, nie biegać oraz nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu 

innych.  

10. O ile pozwala pogoda długie przerwy uczniowie mogą spędzać na boisku szkolnym pod 

opieką dyżurujących nauczycieli. 

11. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny; nie należy zatrzymywać się  

w miejscach, gdzie komunikacja jest utrudniona. 

12. Każdy uczeń troszczy się o swoje mienie. W czasie przerw śródlekcyjnych zabezpiecza  

je we własnym zakresie.  

13. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie  

w  szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, 

sprzęt elektroniczny. 

14. Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie schodzą do szatni wraz z nauczycielem, 

spokojnie się ubierają i opuszczają  szkołę. 

15. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, jeśli uczestniczą  

w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas albo  

organizacje szkolne. 

16. Uczniowie mają obowiązek dbać o urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia szkolne, 

a także o ład i porządek terenów przyległych do budynku szkolnego. 

17. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych 

zwłaszcza, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, prac 

upiększających szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych; prace nadzoruje pracownik 

szkoły. 

18. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek lub innych przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia. 

19. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania. 

20. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, 

uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym 

przez osoby prowadzące akcje ratowniczą i ewakuację obiektu oraz zachowania się w sposób 

określony instrukcjami postępowania w takich sytuacjach. 

21. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi 

zawierać wyraźną informację o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako 

zwolnienie z ćwiczeń; jednorazowe zwolnienie z zajęć dydaktyczno–wychowawczych 

odbywa się na podstawie  pisemnej informacji od rodzica/opiekuna. 
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22. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy 

lub czytelni; jeśli religia jest ostatnią lekcją w planie, uczeń może być zwolniony do domu  

za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie. 

23. Śniadania podczas przerwy śniadaniowej uczniowie spożywają w sali lekcyjnej pod 

opieką nauczyciela; obiady szkolne wydawane są w stołówce zgodnie z Regulaminem 

Stołówki. 

24. W razie zachorowania lub złego samopoczucia ucznia ustala się następujące zasady 

postępowania: 

1) uczeń zgłasza fakt złego samopoczucia nauczycielowi, który przekazuje ucznia pod 

opiekę pielęgniarki szkolnej; 

2) pielęgniarka powiadamia rodziców; 

3) w razie potrzeby rodzic odbiera dziecko ze szkoły. 

 

25. W razie wypadku  ucznia pracownicy szkoły postępują zgodnie z zasadami BHP. 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

26. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się na poniższych 

zasadach:  

1) dziecko może być przyprowadzane i odbierane tylko przez osobę mogącą zapewnić 

pełne bezpieczeństwo; 

2) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka inną 

osobę, która nie jest prawnym opiekunem dziecka;  

3) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio 

w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko; 

4) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu (w tym przypadku 

nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko); 

5) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców - 

wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców u nauczyciela 

odpowiedzialnego za dziecko; 

6) rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego  

z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę; 

7) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku 

roku szkolnego,  określa je ramowy rozkład dnia pracy oddziału przedszkolnego;  

8) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

27. Organizację pracy oddziału  przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia:  

1) na jego podstawie nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala  

szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci; 

2) ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i spraw 

organizacyjnych. 
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NAUCZYCIELE 

 

28. Nauczyciel przychodzi do szkoły odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć  

lub dyżurem.  

29. Nauczyciel równo z dzwonkiem opuszcza pokój nauczycielski i udaje się na lekcje; 

osobiście bierze klucze do sali; po lekcji/zajęciach obowiązkowo zabezpiecza dostęp  

do komputera lub prosi o to innego nauczyciela.  

30. Zajęcia / wyjścia poza terenem szkoły nauczyciel może organizować za zgodą Dyrektora. 

31. Nauczyciel podczas zajęć, lekcji, wyjazdów, wyjść itp. jest zobowiązany do utrzymania 

dyscypliny uczniów oraz bezwzględnego zapewnienia im bezpieczeństwa.  

32. W dniu wyjścia poza teren szkoły z uczniami nauczyciel wpisuje się do „zeszytu wyjść” 

w sekretariacie szkoły, a odpowiednio wcześniej umieszcza informację o wycieczce  

w dzienniku elektronicznym; przed wycieczką jedno lub kilkudniową nauczyciel wypełnia 

kartę wycieczki, którą składa kilka dni wcześniej w sekretariacie szkoły do akceptacji 

Dyrektora. 

33. Nauczyciel odpowiada za ład i porządek w sali podczas zajęć i po ich zakończeniu. 

34. Nauczyciel zgłasza wszelkie zauważone usterki. 

35. Nauczyciel podczas zajęć nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego nie związanego z prowadzeniem zajęć.  

36. Nauczyciel powinien pełnić wszelkie dyżury według harmonogramu ustalonego przez 

Dyrektora szkoły.  

37. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania uczniów z Regulaminem szkoły, Regulaminem 

pracowni lub obiektów sportowych, a wychowawca z planem ewakuacji.   

38. Nauczyciel jest zobowiązany do znajomości zasad bhp i regulaminów/procedur 

obowiązujących w szkole.  

39. Nauczyciel ma obowiązek w określonych sytuacjach postępować zgodnie z procedurami 

interwencyjnymi. 

40. W razie przewidywanego nieprzybycia na zajęcia, nauczyciel zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora/Wicedyrektora szkoły i dostarczyć 

zwolnienie. 

 


