
Załącznik do zarządzenia nr 6/2016/17  dyrektora szkoły  
 

Regulamin pobytu ucznia                                                                                                    
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka                                                             

w Konstantynowie Łódzkim 
 
    Zasady ogólne 

1. Uczeń zobowiązany jest do poszanowania mienia szkolnego, bezwzględnego 
przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, właściwego i kulturalnego zachowania 
się oraz okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom. 

2. W pomieszczeniach szkolnych wymagane jest bezwzględne przestrzeganie 
regulaminów pobytu w tych miejscach. 

3. Nie wolno otwierać okien w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych. 
To może zrobić nauczyciel lub inny pracownik szkoły.  

4. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia substancji niebezpiecznych. 
5. Na terenie szkoły uczeń nie może mieć makijażu, farbowanych włosów, 

pomalowanych paznokci oraz nadmiernej ilości biżuterii. 
6. Uczeń powinien poinformować nauczyciela lub innego pracownika szkoły, jeśli źle się 

czuje. 
7. Uczeń zobowiązany jest posiadać w szkole zeszyt do kontaktu z rodzicami. 
8. Zabronione są zabawy stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia. Uczniowie mają 

się tak bawić, aby wszyscy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradzić się 
nauczyciela . 

9. Nie wolno wychodzić poza teren szkoły. Uczeń przebywa na terenie szkoły                
do ostatnich zajęć określonych planem zajęć, z wyjątkiem wyjść zaplanowanych z 
nauczycielem. 

10. Uczniowie przychodzą do szkoły w stosownym stroju – czystym, schludnym                
i skromnym, a w dniach uroczystości w galowym stroju szkolnym. 

11. Do zakończenia zajęć lekcyjnych telefony komórkowe muszą być wyłączone                         
i schowane. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela                            
lub wychowawcy.  

12. W szkole zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych ( n.p.: odtwarzających muzykę). 

13. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. Za ich 
ewentualne zgubienie czy zniszczenie szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Uczeń zobowiązany jest posiadać w szkole zeszyt do kontaktu z rodzicami. 
15. Atmosfera i porządek na lekcji i  zajęciach pozalekcyjnych mają duży wpływ              

na wyniki naukowe uczniów. W związku z tym uczniów obowiązuje:  
 punktualne przybycie na lekcje, 
 zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji,                            

a w szczególności respektowanie wszelkich jego poleceń, 
 szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów, 
 utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie, poszanowanie własności 

innych osób. 
16. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to dyrektorowi 

szkoły lub innemu nauczycielowi, pracownikowi szkoły. 
17. W szkole należy zachować czystość, puste opakowania wyrzucać do kosza. 
18. W szatniach przebywamy tylko w celu zmiany odzieży i butów.  
19. W szatni należy pozostawić porządek, buty na zmianę wieszając w torbie na wieszaku 

i nie ruszać rzeczy innych osób 



20. Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie. To miejsce wyznaczone do ściśle 
określonego celu powinno być zawsze dostępne jedynie dla załatwienia potrzeb                       
i zachowane w czystości. 

21. Po lekcjach należy zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom                                    
i nauczycielom tych klas, w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia pozalekcyjne. 

22. Po lekcjach należy uporządkować klasę, zbierając śmieci i ustawiając ławki. Należy 
sprawdzić, czy dekoracje w klasie i jej pobliżu nie wymagają poprawienia i w razie 
potrzeby przywrócić je do stanu, w którym zdobią, a nie szpecą szkołę.  

23. Zasady obowiązujące podczas wyjazdów są szczegółowo ustalone na każdy wyjazd na 
podstawie regulaminu wycieczek. Każdy uczeń musi sobie zdawać sprawę,                 
że wychodząc poza teren Szkoły reprezentuje jej dobre imię. W związku z tym 
obowiązują go wszystkie stosowne zasady  oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec 
opiekunów.  

24. Po ostatnich zajęciach uczniowie odprowadzani są przez nauczycieli  do szatni lub do 
świetlicy szkolnej.  

 
 
       Zachowanie na przerwach 

1. Uczniowie podczas przerwy przebywają na korytarzach. Nie wolno schodzić              
na korytarz przy szatniach bez uzasadnionego powodu. 

2. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli . 
3. Nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach. 
4. Nie wolno biegać po schodach, korytarzach. To zagraża bezpieczeństwu wszystkich. 
5. Schody i wąskie części korytarza na parterze i piętrze nie są miejscami spędzania 

przerw. 
6. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach- nie wolno ich 

blokować ( stać tam ani siadać). Powinno się wolno i spokojnie wchodzić oraz 
schodzić zawsze prawą stroną. 

7. Nie należy siadać na parapetach. To miejsce nie jest do tego przeznaczone. 
8. Nie należy krzyczeć i podnosić głosu. Hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy. 
9. Nie wolno popychać innych, podkładać komuś nogi, przepychać łokciami, rzucać 

jakimikolwiek przedmiotami, prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym 
zachowaniem. Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi uczniowi. 

10. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej 
dewastacji i obecności osób postronnych, uczniowie informują nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły. 

11. W czasie przerw uczniom, nawet tym, którzy pełnią funkcję dyżurnego, nie wolno 
przebywać w klasie bez opiekuna. 

12. Zabronione są zabawy stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia. Baw się tak, 
abyście Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się 
nauczyciela dyżurującego. 

13. Uczeń powinien poinformować nauczyciela lub innego pracownika szkoły, jeśli źle się 
czuje lub ma jakiś problem 

14. Gdy masz jakiś problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego- on ci pomoże. 
15. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się 

nauczyciela dyżurującego. 
16. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do sali, w której 

masz lekcje. Tam wszyscy uczniowie danej klasy powinni się zgromadzić a następnie 
ustawić się w parach.  

17. Po dzwonku na lekcję uczeń nie może przebywać na korytarzu bez uzasadnienia. 



18. W wyznaczonych terminach roku szkolnego i przy sprzyjających warunkach 
pogodowych uczniowie mogą spędzać przerwy na boisku szkolnym w obecności.    

 
       Zasady  przejścia na basen 
 

1. Przejście przeznaczone jest  tylko dla uczniów mających zajęcia  na pływalni. 
2. Uczniowie mogą korzystać z przejścia tylko w obecności opiekuna. 
3. Opiekun zobowiązany jest do zamykania drzwi po przejściu grupy. 
4. Przed zajęciami na pływalni dzieci oczekują na nauczyciela w świetlicy. 
5. Wejście na basen następuje 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
6. Na pływalni obowiązuje zakaz  korzystania z  automatów. 
7. Po zajęciach uczniowie wracają do szkoły w obecności opiekuna.  

 
 

 
 


