
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

Regulamin zachowania się uczniów klas I-III 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

I. Zasady ogólne: 

1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 800, przychodzą do szkoły nie prędzej niż 

o  godz. 730.  Przebierają się i zmieniają obuwie na holu, po czym zanoszą je do szatni. 

Po skończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani do odebrania swoich rzeczy 

z szatni i zabrania ze sobą do domu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za  pozostawione rzeczy w szatni. 

2. Samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć od rozpoczęcia do ich zakończenia jest 

zabronione. 

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

w szkole jest zbędne, np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby itp. 

4. W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek 

podporządkowania się poleceniom wydanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą 

lub ewakuacyjną. 

5. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, prac 

upiększających szkołę lub jej otoczenie, zwłaszcza jeśli polegają one na usuwaniu 

skutków niewłaściwego ich postępowania. 

6. Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach 

pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez wychowawców klas lub 

organizacje szkolne (wyłącznie pod opieką osób upoważnionych). 

7. Na wszystkie apele, akademie i uroczystości klasa przychodzi wraz z nauczycielem 

i  zajmuje miejsce wyznaczone dla klasy. Po skończonej uroczystości każda klasa wraz 

z nauczycielem opuszcza wyznaczone miejsce według kolejności klas, formując się w 

pary.  Podczas ważnych uroczystości uczniowie przychodzą w galowych strojach 

tj. biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, spódnica. 

8. Po skończonych zajęciach uczniowie przebierają się na holu, ustawiają się w pary 

klasami i opuszczają szkołę pod opieką nauczyciela odprowadzającego uczniów 

do autobusu szkolnego. 

9. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminów, zasad 

i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. W przypadku ich złamania, w stosunku do ucznia będą 

wyciągnięte konsekwencje. 
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II. Podczas lekcji: 

1. Po dzwonku na lekcje uczniowie oczekują na nauczyciela w klasie na wyznaczonym 

miejscu. W przypadku zajęć komputerowych lub wych.-fiz. ustawiają się parami 

i spokojnie czekają na nauczyciela. Unikają przepychania i głośnego zachowania. 

2. W czasie lekcji uczeń nie może opuszczać klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, 

za zgoda nauczyciela. 

3. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają i ponownie siadają 

na  polecenie nauczyciela. 

4. Dzwonek jest sygnałem do zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje o tym, kiedy 

uczniowie opuszczają klasę, pamiętając jednak o tym, że uczniowie maja prawo 

do  odpoczynku w trakcie przerw. 

5. Na polecenie nauczyciela uczniowie spokojnie opuszczają pomieszczenie lecz 

są  zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku. Odpowiadają za to uczniowie, 

dyżurni, a kontroluje nauczyciel. 

6. Szczegółowe zasady zachowania się podczas lekcji określa umowa klasowa – Kontrakt 

opracowany wraz z uczniami  na początku roku szkolnego. 

7. Uczniów obowiązują zasady regulaminów pracowni komputerowej, biblioteki oraz 

świetlicy szkolnej. 

III. W czasie przerw: 

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie 

z  toalety. 

2. Uczeń spędza przerwę na korytarzu szkolnym lub w klasie pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. 

3. Uczniowie w trakcie przerw mogą korzystać z gier wyposażenia swojej klasy oraz 

ze  stołu do gry w ping-ponga, tylko i wyłącznie na I piętrze. W trakcie zabaw powinni 

zachować się w sposób odpowiedni, zgodny z zasadami gry, nie przeszkadzając innym 

uczniom w odpoczynku. Zabrania się bez wyraźnej potrzeby schodzenia na parter, gdzie 

przebywają uczniowie klas IV – VI. 

4. Podczas przerwy uczeń nie powinien: 

 niszczyć mienia szkoły (trzaskać drzwiami, niszczyć ozdoby, rośliny, dewastować 

toalety), 

 brać udziału w niebezpiecznych zabawach, bójkach, 

 wchodzić na meble szkolne (ławeczki, krzesła) i umieszczone na korytarzu gazetki 
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 hałasować (krzyki, piski, gwizdy) i śmiecić, 

 kopać i rzucać  piłek, butelek i innych przedmiotów (nawet miękkich i lekkich),  

 biegać i skakać po korytarzu i schodach, 

 chować się i przebywać bez potrzeby w WC, 

 zachowywać się arogancko i niegrzecznie wobec pracowników szkoły, nauczycieli 

i  rówieśników, 

 inicjować bójek między uczniami lub podżegać do konfliktów, robić złośliwych 

żartów, przezywać, popychać, podkładać nogi kolegom, ślizgać się, ciągnąć 

kolegów, podnosić się wzajemnie, 

 zwracać się do swoich kolegów po nazwisku, przezwisku - tylko po imieniu. 

 używać przedmiotów, które mogą wyrządzić krzywdę, oraz używać przedmiotów 

niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

IV. W czasie spożywania posiłków: 

1. Przed drugą przerwą uczniowie ustawiają się w pary i pod opieka nauczyciela schodzą 

do stołówki szkolnej. 

2. Przy okienku, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

4. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

 spokojnie poruszać się po stołówce, 

 zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek, 

 zastawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku, 

zasunąć krzesło), 

 szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu, 

 naprawić szkodę uczynioną w stołówce. 

5. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, 

rodzice oraz Dyrektor szkoły. 

V. Łamanie regulaminu przez ucznia pociąga za sobą następujące konsekwencje:  

1. Upomnienie, zwrócenie uwagi. 

2. Wpisanie uwagi do zeszytu kontaktów z rodzicami 

3. Rozmowa z wychowawcą, dyrektorem szkoły. 

4. Wezwanie rodziców do szkoły. 

5. Pozbawienie przywilejów, np. udział w dyskotece szkolnej, wyjściu do kina, teatru, 

wyjazd na wycieczkę, udziału w konkursach, zawodach. 
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6. Obniżenie oceny z zachowania. 

7. W przypadku uporczywego i długotrwałego naruszenia ww. zasad i braku poprawy 

w zachowaniu ucznia – pozbawienia przywilejów nawet na cały rok szkolny. 

8. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu niezgodnego z prawem – poinformowanie 

o tym odpowiednich instytucji (Policja, Sąd Rodzinny).  

VI. Uczniowie wyróżniający się zachowaniem mogą być nagradzani w następujący 

sposób: 

1. Pochwała wychowawcy przed całą klasą. 

2. Pochwała dyrektora na apelu szkolnym. 

3. Dyplom uznania. 

4. Nagrody rzeczowe. 

5. List gratulacyjny do rodziców. 

 

 

 

 


