
REGULAMIN PRZEBYWANIA W BYDYNKU SZKOLNYM 

 

1. Uczniowie są zobowiązani przez cały czas pobytu w szkole do pozostawania na jej terenie. 

Czas pobytu w szkole liczony jest od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (jeżeli 

zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00) – tj. wtedy gdy rozpoczynają się dyżury 

nauczycielskie. Jeśli zajęcia rozpoczynają się w późniejszych godzinach uczniowie 

przychodzą najwcześniej na przerwę przed danymi zajęciami (dotyczy to uczniów, którzy 

nie przebywają pod opieką świetlicy lub biblioteki). 

3. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, etyki lub wychowania do życia  

w rodzinie, a lekcje te odbywają się między innymi zajęciami, w czasie ich trwania 

przebywają w miejscu wskazanym przez dyrektora. 

4. Uczniowie, którzy uczestniczą w popołudniowych zajęciach pozalekcyjnych przychodzą  

do szkoły najwcześniej 10 minut przed ich rozpoczęciem i czekają na nauczyciela przed 

salą, w której prowadzone są zajęcia lub w wyznaczonym przez dyrektora miejscu. 

5. Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły.  

6. Uczniowie mogą być zwolnieni ze szkoły np. na prośbę rodziców, na zawody, konkursy 

międzyszkolne na zasadach zawartych w regulaminie zwalniania ucznia ze szkoły.  

7. Uczniowie w czasie pobytu w szkole przebywają pod opieką pracowników pedagogicznych 

szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (np. brak pracowników pedagogicznych do wyznaczenia 

dyżuru w czasie przerwy) dyrektor szkoły może na krótki okres czasu powierzyć opiekę nad 

uczniami innym pracownikom szkoły. 

8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 

ponosi nauczyciel prowadzący. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście  

w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad 

klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora. 

9. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw ponosi nauczyciel 

dyżurujący. 

10. W czasie przerw zabrania się uczniom: 

1) biegania po korytarzach; 

2) skakania po schodach; 

3) kopania, popychania się nawzajem; 

4) siadania na parapetach okiennych; 

5) otwierania okien i wychylania się; 



6) przebywania w salach lekcyjnych (poza przerwą na II śniadanie), sali gimnastycznej, 

szatniach oraz długiego przebywania w toaletach; 

7) jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach itp. po terenie szkoły; 

8) zabaw na schodach. 

11. Uczniowie, którzy ukończyli siódmy rok życia i mają  zgodę rodziców (prawnych 

opiekunów), opuszczają szkołę zaraz po zakończonych zajęciach.  

12. Uczniowie, którzy nie mają zapewnionej opieki przez rodzica (prawnego opiekuna) i zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) na samodzielne opuszczenie szkoły, mogą przebywać  

w świetlicy szkolnej przed i po zakończonych zajęciach, na zasadach zawartych  

w regulaminie świetlicy. 

13. Uczniowie klas I – III i oddziałów przedszkolnych, korzystający z opieki świetlicy, 

odprowadzani są przez nauczyciela do świetlicy, zaś pozostałe dzieci  odbierane są przez 

rodziców (prawnych opiekunów) z szatni. 

14. Uczniowie klas IV – VI, korzystający z opieki świetlicy, po zakończonych zajęciach udają 

się do niej samodzielnie. 

15. Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych, po zakończeniu planowanych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, do chwili ich rozpoczęcia przebywają w świetlicy 

szkolnej. 

16. Uczniowie klas I – VI mogą korzystać z biblioteki szkolnej w czasie przerw. W czasie lekcji 

uczniowie mogą wypożyczać książki pod opieką nauczycieli, rodziców (prawnych 

opiekunów). 

17. Uczniowie klas IV – VI mogą korzystać z biblioteki szkolnej w oczekiwaniu na zajęcia 

pozalekcyjne, lekcje wg ustalonego przez wychowawcę i wicedyrektora w porozumieniu  

z rodzicami harmonogramu. 

18. W czasie pobytu w szkole obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku 

nauczycielowi, pod którego opieką prowadzona jest lekcja lub pełniącemu dyżur w czasie 

przerw (jeżeli uczeń nie może zgłosić sam, zgłasza inny uczeń, który wydarzenie zauważył). 

19. Uczniowie klas IV – VI oczekują na zajęcia wychowania fizycznego na korytarzach I lub II 

piętra. 

20. Uczniowie mogą przebywać na wąskich korytarzach, których okna wychodzą na salę 

gimnastyczną tylko pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. 

21. Uczniowie przemieszczają się z piętra na piętro główną klatką schodową. Bocznymi 

klatkami schodowymi uczniowie przemieszczają się tylko pod opieką pracowników 

pedagogicznych szkoły. 



22. Uczniowie do stołówki szkolnej wchodzą wejściem usytuowanym przy szatniach klas I  

– III. Stołówkę szkolną opuszczają wejściem przy szatniach klas IV – VI. 

23. Uczniowie klas I – III i IV – VI przebywają w czasie przerw w tej części budynku, która jest 

przeznaczona dla wymienionych grup oddziałów.  

24. Uczniowie przebywający na terenie budynku szkoły zobowiązani są używać obuwia 

zamiennego, a w sali gimnastycznej obuwia zamiennego sportowego. Obuwie szkolne 

zamienne powinno mieć jasną podeszwę.  

25. Uczniowie nie mogą przebywać w szatni w czasie przerw śródlekcyjnych. 

26. Uczniowie przychodzący do szkoły na zajęcia zobowiązani są do ubierania się wg zasad 

ujętych w Statucie szkoły. (Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy  zaś na 

zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy). 

27. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów wartościowych. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za osobiste wyposażenie uczniów.  

28. Uczniowie przebywający na terenie szkoły, a także poza terenem szkoły zobowiązani  

są do właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, 

w szczególności nie używania wulgarnego słownictwa. 

29. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły oczekują na nich 

na parterze w holu głównym. 

30. Rodzice lub opiekunowie nie odbierają uczniów bezpośrednio ze stołówki, tylko czekają  

w holu głównym lub odbierają bezpośrednio ze świetlicy. 

31. Rodzice (prawni opiekunowie) nie blokują korytarzy bocznych, aby nie utrudniać 

bezpiecznej drogi uczniów do szatni, świetlicy, wyjścia ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 


