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REGULAMIN PORZĄDKOWY

I. Przepisy ogólne
1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i Regulaminie
porządkowym. Uczeń i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich
przestrzegania.
2. Uczeń swoją postawą ma obowiązek godnie reprezentować szkołę, szanowaćnauczycieli,
pracowników obsługi i wszystkich uczniów.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest zobowiązany
dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
4. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić nauczyciela o zauważonym w szkole
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec inne osoby znajdujące
się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.
5. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.

II. Wejście do szkoły i rozpoczęcie zajęć
1. Do budynku szkoły można wejść:
a) wejściem głównym znajdującym się przy portierni,
b) wejściem bocznym (od strony parkingu)
•

od 7.00 do 8.00

•

od 15.30 do 22.00, jeśli uczeń uczestniczy w popołudniowych zajęciach
pozalekcyjnych.

2. Po wejściu do szkoły należy udać się do szatni, by pozostawić tam wierzchnią odzież, a
następnie:
a) jeśli wejście do szkoły nastąpiło w godzinach od 7.00 do 7.45 (przed rozpoczęciem
zajęć) – uczeń oczekuje na zajęcia w świetlicy szkolnej,
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b) jeśli wejście do szkoły nastąpiło wraz z dzwonkiem informującym o rozpoczęciu się
przerwy lub przerwa właśnie trwa – uczeń kieruje się pod salę, w której za chwilę
rozpocznie zajęcia,
c) jeśli w danej chwili nie funkcjonuje świetlica szkolna i biblioteka, a do rozpoczęcia
zajęć pozostaje czas – uczeń oczekuje na zajęcia przy portierni lub udaje się w
miejsce wskazane przez pracownika obsługi.
3. Dzwonek oznajmiający początek zajęć zobowiązuje ucznia do obecności przy sali, w
której zajęcia będą się odbywać.
4. Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania
zajęć – podczas lekcji i przerw.

III. Udział w zajęciach
1. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie
lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela.
2. Nauczyciele - opiekunowie pracowni ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania
z pracowni, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczniowie
przebywający w tych pomieszczeniach.
3. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą i czekają na nauczyciela.
4. Wejście uczniów do sali lekcyjnej i segmentu sportowego odbywa się punktualnie,
pod nadzorem nauczyciela uczącego.
5. Nie należy spóźniać się na lekcje, a jeśli się to zdarzy trzeba przeprosić i podać powód.
6. W sali uczniowie zajmują swoje miejsca i umieszczają plecaki/torby przy ławce.
7. Wszyscy uczniowie mają prawo korzystać z lekcji w atmosferze spokoju. Biorą w niej
czynny udział i pracują zgodnie z ustalonym przez nauczyciela porządkiem.
8. Jeśli w czasie odbywających się zajęć do sali wchodzi dyrektor, nauczyciel lub
pracownik szkoły uczniowie wstają z miejsc i na chwilę przerywają zajęcia, by
przywitać się i wysłuchać komunikatu.
9. Dzwonek oznajmiający koniec zajęć informuje nauczyciela i uczniów, że należy
zakończyć działania, pożegnać się i opuścić salę.
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10. Uczniowie opuszczają salę pozostawiając porządek w swoim miejscu pracy, zasuwają
krzesło lub podnoszą je i kładą na ławce, jeśli jest to ostatnia w danym dniu lekcja w
tej sali.
11. Za czystość w sali odpowiedzialni są nauczyciel i uczniowie, a w szczególności dyżurni.
12. Obowiązki dyżurnych:
a) dbanie o czystość tablicy,
b) przynoszenie kredy,
c) dbanie o porządek w sali,
d) sprawdzanie porządku w sali na koniec zajęć.
13. W dniu odbywającej się w holu uroczystości, apelu szkolnego lub innych zajęć
uczniowie schodzą z nauczycielem i zajmują miejsca wskazane przez niego.

IV. Spędzanie przerw międzylekcyjnych
1. Długie przerwy między lekcjami uczniowie spędzają na boisku szkolnym, jeśli
pozwalają na to warunki pogodowe.
2. Przy złych warunkach pogodowych uczniowie pozostają w budynku szkoły.
3. Uczniowie w trosce o swoje zdrowie wychodząc na boisko ubierają się odpowiednio
do warunków pogodowych. Kierują się do szatni bezpośrednio po wyjściu z sali
lekcyjnej.
4. Miejsce spędzania przerw na boisku szkolnym określa plac przy budynku i boisko ze
sztuczną nawierzchnią znajdujące się przy sali gimnastycznej. Nie należy oddalać się
od wskazanych miejsc i pozostawać bez nadzoru nauczyciela dyżurującego.
5. Dzwonek oznajmiający koniec przerwy zobowiązuje wszystkich przebywających na
boisku szkolnym do wejścia do budynku szkoły i skierowania się do sal lekcyjnych.
Należy zostawić w szatni wierzchnią odzież.
6. Podczas przerwy można korzystać ze stołówki szkolnej, by zjeść posiłek lub zakupić
artykuły spożywcze. Nie należy robić zakupów w chwili, gdy dzwoni dzwonek
rozpoczynający zajęcia.

V. Zachowanie się ucznia w szkole
1. W szkole obowiązują powszechnie przyjęte w społeczeństwie zasady zachowania się.
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2. W relacjach między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły obowiązują
zasady dobrego wychowania i tolerancji, a w szczególności:
a) stosowanie zwrotów grzecznościowych,
b) wzajemne pozdrawianie się,
c) kultura słowa i szacunek wobec innych,
d) przepuszczanie osób dorosłych w drzwiach, przy czym pierwszeństwo mają osoby
wychodzące ze szkoły lub sali niezależnie od płci,
e) traktowanie wszystkich jednakowo.
3. Podczas prowadzenia rozmowy należy zachowywać się kulturalnie, tzn.:
a) wstać, gdy mówi do nas osoba dorosła,
b) nie przerywać i nie komentować, gdy ktoś mówi,
c) nie odwracać się plecami do rozmówców,
d) nie żuć gumy i nie ziewać ostentacyjnie,
e) nie używać wulgarnych słów,
f) nie trzymać rąk w kieszeni.
4. Podczas lekcji uczniowie:
a) nie przerywają toku lekcji,
b) nie komentują poleceń i sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela,
c) nie żują gumy (zużytą gumę należy wyrzucić do kosza na śmieci, nie wolno
przyklejać jej do mebli, ani wyrzucać na podłogę lub płyty chodnikowe),
d) nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
(urządzenia należy wyłączyć),
e) chowają słuchawki do plecaka,
f) nie robią zdjęć i nie nagrywają innych osób.
5. Podczas przerw między lekcjami uczniowie:
a) nie opóźniają swojego wyjścia na boisko szkolne,
b) nie opóźniają swojego wejścia do budynku szkoły,
c) nie przepychają się w drzwiach i na korytarzach,
d) nie przesiadują w stołówce szkolnej, na klatkach schodowych, w toaletach,
e) wykonują polecenia nauczycieli dyżurujących.
6. Obowiązuje zachowywanie powściągliwości w publicznym okazywaniu swoich uczuć
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(całowanie, przytulanie, itp.).

VI. Zachowanie się ucznia w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu
1. Uczniowie

dojeżdżają

samodzielnie

do

szkoły

lub

są

dowożeni

przez

rodziców/prawnych opiekunów.
2. W drodze na przystanek, do budynku szkoły i domu należy zachować ostrożność i
stosować się do przepisów ruchu drogowego.
4. Obowiązuje kulturalne zachowanie się podczas:
a) oczekiwania na przystanku,
b) wsiadania do autobusu i wysiadania z niego,
c) jazdy autobusem.
5. Nie należy utrudniać innym osobom wsiadanie i wysiadanie, nie zastawiać wejścia w
autobusie i dostępu do kasownika biletów.
6. Nie wolno zakłócać spokoju kierowcy i pasażerów.
7. Uczniowie korzystający z rowerów i skuterów parkują swoje pojazdy na parkingu przy
szkole, w wyznaczonych miejscach i zabezpieczają przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
8. Podczas parkowania pojazdów wymienionych w pkt 7. należy zwracać uwagę, by nie
dotykać kołami ściany budynku szkoły.

VII. Inne ustalenia
1. W szkole znajduje się winda, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych. Zabrania się korzystania z windy innym uczniom.
2. Uczniowie przebywający w szkole korzystają z szatni:
a) znajdujących się przy wejściu do szkoły i zostawiają tam tylko wierzchnią odzież,
b) znajdujących się przy sali gimnastycznej i przygotowują się do lekcji wychowania

fizycznego.
3. W szatniach obowiązują takie same zasady zachowania się i utrzymania porządku jak
w salach lekcyjnych.
4. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o mienie szkoły, własność
innych osób i porządek. Zgłaszają zauważone usterki, zwracają uwagę na porządek i
właściwe postępowanie ze sprzętem.
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5. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają jego rodzice.
6. W przypadku działań ucznia powodujących zaśmiecanie, rozlewanie napojów lub
innych czynności naruszających dotychczasowy porządek, uczeń ma obowiązek
posprzątać zabrudzone miejsce z użyciem sprzętu i środków znajdujących się w
portierni.
7. W przypadku stwierdzonych zniszczeń mienia, po ustaleniach z dyrektorem i
rodzicami, uczeń ma obowiązek naprawić szkody w ciągu 7 dni.
8. Wchodząc do klasy, uczniowie odkładają telefony w wyznaczone przez nauczyciela
miejsce.
9. Nauczyciel ma prawo odebrać telefon lub inne urządzenia uczniowi w sytuacji, gdy
uczeń:
a) nie stosuje się do ustaleń zawartych w pkt 8,
b) filmuje, fotografuje, nagrywa osoby bez ich zgody.

10. Odbiór urządzeń następuje po uzgodnieniu z nauczycielem:
a) przez ucznia - bezpośrednio po lekcji,
b) przez rodziców – w sekretariacie szkoły.
11. Na terenie szkoły zabrania się:
a) biegania w budynku szkolnym,
b) wychylania się przez balustradę,
c) posiadania i palenia papierosów,
d) posiadania i picia alkoholu,
e) posiadania i stosowania środków odurzających,
f) pozostawiania w szatniach toreb ze strojem sportowym,
g) przynoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów,
h) rzucania śniegiem, lodem, innymi przedmiotami.
12. Nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie powoduje wyciąganie
konsekwencji zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
13. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej i zaopiniowania przez
Radę Pedagogiczną.
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