
Regulamin ucznia 
 

 

SZCZEGÓŁOWE NORMY ZACHOWANIA 

 

 

I. ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA 

1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rak w kieszeniach. 

2. Nie nosi nakryć głowy  w szkole. 

3. Nie używa wulgaryzmów. 

4. Nie używa przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec kolegów . 

5. Nie biega po terenie budynku szkoły. 

6. Nie hałasuje (nie krzyczy, nie gwiżdże, nie piszczy itp.). 

7. Nie przynosi do szkoły niebezpiecznych zabawek oraz przedmiotów wartościowych, za które 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Uczeń jest zobowiązany respektować polecenia i zalecenia pracowników szkoły w sytuacji, gdy 

uznają oni określone zachowania i działania ucznia za naganne, naruszające bezpieczeństwo, 

normy społeczne, kulturowe, itp. 

9. Uczniowie nie siadają na schodach i parapetach okiennych. 

10. Uczniowie nie uprawiają gier hazardowych i innych gier, nie wykonują elementów 

gimnastycznych w miejscach do tego nie wyznaczonych i bez opieki nauczyciela. 

 

II. ZACHOWANIE W CZASIE POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

 
1. Uczeń przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż na przerwę poprzedzającą dane zajęcia; 

uczniowie, którzy z różnych uzasadnionych przyczyn przybędą wcześniej do szkoły, mogą 

przebywać w szatni, czytelni lub w wyjątkowych sytuacjach w świetlicy szkolnej. 

 

2. Od 7.45 dzieci rozpoczynające zajęcia o godz. 8.00 mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną 

wyłącznie  pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na korytarzach. 

 
3. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się dwójkami przed salą lekcyjną wzdłuż ściany 

korytarza. 

4. Po otwarciu przez nauczyciela sali – uczniowie wchodzą spokojnym krokiem, bez trącania i 

przepychania, stają przy ławkach, oczekują na powitanie, po którym przygotowują się do lekcji. 

5. Uczeń, który wchodzi po zamknięciu drzwi staje przy biurku i usprawiedliwia nauczycielowi 

swoje spóźnienie. 

6. Uczeń odpowiada „z ławki” siedząc lub stojąc, podchodzi do tablicy, mapy, itp. 

7. Ucznia obowiązuje zakaz huśtania się na krześle i przyjmowania innej pozycji zagrażającej 

zdrowiu jego i innych. 

8. Nie żuje gumy i nie je na lekcji. 

9. W czasie sprawdzianu pisemnego dopuszcza się picie napoju za zgodą nauczyciela (najlepiej w 

niewielkim opakowaniu) 

10. Nie trzyma na ławce urządzeń elektronicznych, butelek, ciastek, owoców itp. nie będących 

pomocami do lekcji. 



11. Posiadacze telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zobowiązani są do 

wyłączania ich w czasie zajęć edukacyjnych. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych nie może naruszać dóbr osobistych innych osób, czy też przepisów 

prawa. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad nauczyciel odbiera aparat (urządzenie) 

po uprzednim wyjęciu karty przez ucznia. Aparat (urządzenie) oddawany jest rodzicom wraz z 

upomnieniem. 

12. W czasie lekcji uczniowie nie korzystają z toalety i nie dokonują zakupów  w sklepiku. 

Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej przez 

ucznia 

13. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie 

nauczyciela 

14. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela 

15. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie. 

16. W czasie przerw uczniowie: 

- zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie hałasują), 

- przebywają na korytarzu przy sali, gdzie mają mieć zajęcia lekcyjne, 

- po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym, 

- przebywają w salach tylko pod opieką nauczycieli, 

- mogą udać się do biblioteki wypożyczyć lub oddać książkę, 

- korzystają z toalet szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z 

wieszaków w szatniach itp.). 

17. Podczas korzystania w czasie przerw lekcyjnych z boiska szkolnego zachowują się tak, aby nie 

stwarzać sytuacji groźnych dla siebie i innych uczniów. 

18. Po lekcji uczniowie klas 0 – III udają się do szatni pod opieką nauczyciela oraz są kierowani do 

świetlicy (dot. uczniów zapisanych do świetlicy). 

19. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 

 

III. STRÓJ SZKOLNY 

 
1. Uczniów obowiązuje czysty strój. 

2. W dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym- obowiązuje białą koszula, 

marynarka lub sweter, chłopcy spodnie czarne lub granatowe – dziewczynki spódnice lub 

spodnie. 

3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowane włosy, ekstrawagancka fryzura, długie lub 

malowane paznokcie, tipsy, noszenie bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających ramiona lub 

brzuch. Długie włosy powinny być upięte w sposób nie zasłaniający twarzy. 

4. Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta /małe kolczyki w uszach/. 

5. Uczniowie zmieniają w szkole obuwie. 

6. Niedozwolone jest noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.  

7. Uczniowie korzystają z szatni, gdzie rozbierają i ubierają się, zostawiając okrycia wierzchnie i 

zmieniają obuwie. 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

 
1. Uczeń ma obowiązek: 



- przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i marnotrawstwa oraz niszczenia 

majątku szkolnego, 

- dbać o prządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkle i otoczeniu 

2. Uczeń lub zespół uczniów winny szkody, jest materialnie odpowiedzialny za dokonane 

zniszczenia. 

3. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu 1 tygodnia lub w terminie ustalonym z 

wychowawcą.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie bądź kradzież urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, które nie zostały oddane do depozytu szkoły lub nauczyciela. 

Uczeń jest obowiązany do ich pilnowania podczas zajęć oraz wycieczek, wyjść itp. 

 


