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ZASADY ZACHOWAŃ UCZNIÓW
W CZASIE POBYTU W SZKOLE

CELE:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie pobytu w szkole.
2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły.
3. Dbanie o kulturę słowa i zachowanie uczniów.
4. Wdrażanie do sumiennego wykonywania obowiązków i systematycznej
pracy.

Zasady zachowań uczniów w codziennych sytuacjach szkolnych.
1. Uczniowie powinni przestrzegać regulaminu szkoły oraz wszystkich innych
regulaminów, obowiązujących na terenie placówki (pracowni szkolnych - BHP,
obiektu sportowego, biblioteki i czytelni, stołówki, dyżurnego klasowego, dyżurnego
szatni, konsultacji nauczycielskich) oraz postanowień zawartych w statucie szkoły.
2. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w czasie zajęć lekcyjnych
określonych tygodniowym planem lekcji dla danej klasy i pozalekcyjnych,
organizowanych przez szkołę lub na terenie szkoły, zgodnie z planem tych zajęć.
3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych stosują się do regulaminów
obowiązujących na danych zajęciach pozalekcyjnych.
4. Uczniowie powinni przychodzić na wszystkie organizowane na terenie szkoły zajęcia
na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Obowiązkowo czekają na przerwę w szatni
szkolnej. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie udają się do domu.
5. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły poza lekcjami w bibliotece lub świetlicy
szkolnej.
6. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko za wiedzą
wychowawcy lub dyrektora szkoły, na pisemny wniosek rodziców lub po
telefonicznym uzgodnieniu. Informacje tego typu powinny znajdować się w
dokumentacji wychowawcy klasy.
7. Uczeń ma obowiązek zgłaszania każdorazowego zwolnienia z lekcji (tylko z przyczyn
istotnych/losowych) wychowawcy klasy lub wicedyrektorowi szkoły pełniącemu
dyżur, a w przypadku ich nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę na
zwolnienie z lekcji nauczyciela, z którym ma zajęcia.
a) wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu
tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku
rodziców;

b) wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu
w sytuacjach nagłych (losowych) na prośbę rodzica przekazaną przez
komunikator na platformie edukacyjnej.
8. Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni lub pozostawiają odzież
wierzchnią w szafce, a po dzwonku na przerwę udają się pod odpowiednie sale.
9. Uczniowie czekają na rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych przy klasach, w których dane
zajęcia mają się planowo odbywać.
10. Na sygnał dzwonka na lekcje uczniowie ustawiają się przed klasą w rzędach i
oczekują na nauczyciela.
11. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych i do systematycznego
przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i
zaleconych ponadobowiązkowych.
12. Uczniowie mają obowiązek być przygotowanymi do każdej lekcji, do zachowania się
w trakcie zajęć zgodnie z normami współżycia społecznego.
13. Przerwy uczniowie spędzają na terenie szkoły, w miejscach, gdzie pełnione są dyżury
nauczycieli.
14. Podczas przerw plecaki układają pod ścianami sal.
15. Uczniowie mają obowiązek dbać o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. Wszyscy
uczniowie odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
16. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.
17. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, tzn.:
a) zachowują się kulturalnie i w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
b) nie przebywają w klasach (oprócz dyżurnych);
c) zgłaszają informacje o przejawach agresji fizycznej i słownej dyżurnemu
nauczycielowi lub wychowawcy,
d) spacerują lub siedzą na ławkach,
e) nie biegają po budynku szkolnym (korytarze, schody, klasy),
f) nie siadają na parapetach okien i obudowach kaloryferów,
g) nie organizują niebezpiecznych zabaw oraz w nich nie uczestniczą.
18. W miesiącach kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik, za zgodą Dyrekcji
szkoły, uczniowie klas 4-8 w dni bezdeszczowe mają do dyspozycji wewnętrzne patio,
które jest otwarte w godzinach 7:45 - 16:00. Uczniowie mogą na nim przebywać przed
rozpoczęciem lekcji, na przerwach oraz oczekując na konsultacje po zakończeniu
zajęć.
19. Uczniowie przebywający na patio powinni zachowywać się:

a) kulturalnie i w sposób bezpieczny dla siebie i innych,

zgłaszać informacje o przejawach agresji fizycznej i słownej dyżurnemu
nauczycielowi,
spacerować lub siedzieć na ławkach.
Uczniowie spędzający czas na patio są zobowiązani do przestrzegania zasad
zachowania w tym miejscu:
nie należy grać w piłkę ani rzucać innymi przedmiotami (ryzyko zbicia szyby),
nie organizować niebezpiecznych zabaw oraz w nich nie uczestniczyć ,
nie niszczyć zieleni, która porasta patio,
nie niszczyć ławek i drewnianych parkanów,
nie śmiecić i zostawiać po sobie porządek,
oczekujący na lekcje lub konsultacje powinni zachowywać się cicho, aby nie
zakłócać trwających na wyższych piętrach zajęć.
20. Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać ze sklepiku szkolnego przed lekcjami lub po
lekcjach oraz podczas przerw dziesięciominutowych i dwudziestominutowych.
21. Podczas przerw uczniowie klas 4-8 korzystają, pod kontrolą nauczyciela
dyżurującego, z dystrybutora wody.
22. Uczniom zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych sprzętów i
przedmiotów, w tym: petardy, scyzoryki, zapałki, zapalniczki, lasery, itp.
23. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły wydawnictw o treści pornograficznej i
wulgarnej.
24. Na terenie szkoły uczniowie nie grają w gry „hazardowe”.
25. Uczeń nie może:
a) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu;
b) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
c) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
d) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć bez opieki
nauczyciela;
e) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
f) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych, obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody nauczyciela bądź dyrektora szkoły;
g) zapraszać obcych osób na teren szkoły.
26. Na terenie szkoły uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnego sprzętu sportowego na
zajęciach wychowania fizycznego pod kontrolą i opieką nauczyciela.
27. Uczniowie przestrzegają zasad fair play we współzawodnictwie edukacyjnym i
sportowym.

28. Uczniowie klas 4-8 korzystają z przydzielonych szafek, które znajdują się na
korytarzach szkolnych, ponoszą odpowiedzialność za pozostawione w nich rzeczy.
29. Podczas lekcji oraz innych zajęć (uroczystości szkolne, apele, wyjścia do kina, teatru,
filharmonii, itd.) telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki oraz inne urządzenia
elektroniczne uczniów muszą być wyłączone i schowane. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie w/w przedmiotów.
30. Uczniom, którzy nie przestrzegają zasad dotyczących używania wyżej wymienionych
urządzeń, przydziela się rodzaj kary przewidziany w rozdziale IV Nagrody i kary
Regulaminu SP 55.
31. Wszystkich uczniów obowiązuje stosowanie zasad kultury oraz schludny wygląd.
32. Uczeń uczęszcza na zajęcia w estetycznym stroju. Strój ucznia powinien
być skromny, bez głębokich dekoltów, nie odsłaniający brzucha, elementów bielizny,
w stonowanych barwach i składać się z:
a) długich lub krótkich spodni (zależnie od pory roku), koszuli, koszulki lub
bluzki z rękawem (długim lub krótkim),spódnicy dla dziewcząt, nie krótszej
niż 10 centymetrów nad kolano, bluzy, swetra;
b) na uroczystościach szkolnych, państwowych i egzaminach uczniów
obowiązuje strój galowy, tj. dziewczęta: biała bluzka koszulowa z długim lub
krótkim rękawem, ciemna (czarna, granatowa, szara) spódnica do kolan lub
spodnie, ciemne obuwie na stabilnym obcasie do 5 cm; chłopcy: biała koszula
z krótkim lub długim rękawem, ciemne spodnie (czarne, granatowe, szare),
ciemne buty;
c) na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy,
składający się z: podkoszulka, spodenek lub dresu, skarpet, obuwia
sportowego;
d) w doborze biżuterii należy zachować umiar, nie są dozwolone kolczyki
w takich miejscach, jak: nos, brwi, usta, język, pępek;
e) uczniom nie wolno stosować makijażu; fryzura powinna być schludna,
f) zakazane jest przebywanie na terenie szkoły w nakryciu głowy,
g) obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o
estetykę ubioru oraz stosownie do wieku dobraną fryzurę.
33. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju przemocy w
stosunku do innych osób. Stosowanie jej w jakiejkolwiek postaci będzie surowo
karane (kary określone w regulaminie szkolnym).

Zasady zachowania uczniów w trakcie trwania lekcji.
1. Po wejściu do sali uczniowie ustawiają się przy ławkach i po przywitaniu się z
nauczycielem przygotowują się do lekcji.
2. Uczniowie zachowują na ławce ład i porządek przez okres trwania zajęć.
3. W czasie lekcji uczniowie nie jedzą, pożywienie musi znajdować się w tornistrze, w
miejscu do tego przeznaczonym.

4. W czasie lekcji uczniowie wykonują polecenia nauczyciela.
5. Chęć wypowiedzi sygnalizują poprzez podniesienie ręki i oczekują na wskazanie
nauczyciela.
6. Jeżeli uczeń zakłóca tok lekcji poprzez używanie urządzeń elektronicznych,
nauczyciel upomina ucznia i jednocześnie powiadamia pisemnie wychowawcę i
rodziców (uwaga negatywna w idzienniku).
7. Rażące naruszanie przez ucznia przepisów zobowiązuje wychowawcę do
poinformowania pedagoga szkoły i rodziców (prawnych opiekunów). Pedagog
szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę i wspólnie z wychowawcą i rodzicami
(prawnymi opiekunami) ustala zasady dalszego postępowania, ujmując je w formę
kontraktu. W przypadku braku porozumienia stosuje ustalone w regulaminie szkoły
kary. Wprowadzenie zmian w Procedurach i Standardach skutkuje zmianą w
Regulaminie SP55 .
8. Uczeń ma obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego oraz wszystkich urządzeń
elektronicznych przed każdą lekcją. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje
obniżeniem oceny z zachowania następującymi konsekwencjami:
a) upomnienie ucznia z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym wychowawcy i
rodziców (uwaga negatywna),
b) rozmowa z pedagogiem szkolnym,
c) zawarcie kontraktu z rodzicami i uczniem,
d) w przypadku braku porozumienia stosuje się rodzaj kary przewidziany w rozdziale
IV Nagrody i kary.
9. Z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności
uczeń może korzystać na lekcji wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego
zajęcia, jeśli ich charakter i cel tego wymagają.
10. Po zakończeniu lekcji należy dopilnować, aby klasa została pozostawiona w
należytym porządku.
11. Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni lub na inne zajęcia szkolne,
zachowując zasady bezpieczeństwa.

Zasady pełnienia dyżurów przez uczniów.
Obowiązkiem ucznia jest pełnienie funkcji dyżurnego klasowego w tygodniu wyznaczonym
przez wychowawcę klasowego.
1. Dyżurnego nieobecnego w szkole zastępuje kolejna osoba z listy w idzienniku.
2. Do obowiązków dyżurnego należy:
a) przygotowanie tablicy do lekcji ( wytarcie, przygotowanie kredy, markerów, itp.)
b) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
c) sprawdzenie i ewentualne uporządkowanie klasy po przeprowadzonej lekcji.
Regulamin:

1. Dyżur klasowy trwa tydzień.
2. Dyżur klasowy pełni dwóch – trzech uczniów wyznaczonych przez wychowawcę klasy.
Nazwiska dyżurnych wpisane są w idzienniku klasy.
3. Sposób wywiązywania się z obowiązków dyżurnego klasowego jest uwzględniany w
ocenianiu zachowania jako wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
4. O sposobie pełnienia dyżuru mogą informować wychowawcę nauczyciele, uczniowie oraz
pozostali pracownicy szkoły.

Zasady zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych.
1. Na imprezy i uroczystości szkolne uczniowie przychodzą i pozostają pod opieką
wyznaczonego nauczyciela.
2. Obowiązkiem uczniów jest noszenie stroju galowego podczas:
a) uroczystości szkolnych, wynikających z ceremoniału szkolnego:
- rozpoczęcie roku szkolnego,
- zakończenie roku szkolnego,
- apelu podsumowującego I semestr nauki,
- uroczystości klasowych,
- konkursów szkolnych,
b) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy
lub rada pedagogiczna.
c) strój galowy stanowią: dla dziewcząt : biała bluzka koszulowa z długim lub
krótkim rękawem, ciemna (czarna, granatowa, szara) spódnica do kolan lub
spodnie, ciemne obuwie na stabilnym obcasie do 5 cm; chłopcy: biała koszula
z krótkim lub długim rękawem, ciemne spodnie (czarne, granatowe, szare),
ciemne buty.

Zasady zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości
pozaszkolnych.
1. Uczniowie przed wyjściem poza teren szkoły czekają na opiekującego się nimi
nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym.
2. Poza terenem szkoły uczniowie poruszają się wyłącznie w parach.
3. W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania oraz regulaminami, a także
zachowują ciszę.
4. W czasie imprez odbywających się poza terenem szkoły uczniowie przestrzegają
regulaminów opracowanych przez organizatora imprezy.
5. Podczas wyjść grupowych lub indywidualnych poza teren szkoły w charakterze jej
reprezentanta lub na imprezy kulturalne, obowiązkiem uczniów jest noszenie stroju
galowego.

Zasady zachowania uczniów w stołówce szkolnej.

1. Uczniowie klas 4-8 korzystają z obiadu na drugiej długiej przerwie od godz. 13.15
do 13.35.
2. Uczeń korzystający z obiadów powinien posiadać numerek obiadowy na dany
dzień.
3. W stołówce każdy uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i
kulturalnego zachowania.
4. W stołówce, uczniowie wykonują polecenia nauczycieli, pełniących dyżur oraz
pracowników stołówki.
5. Po obiedzie uczniowie odnoszą po sobie naczynia i niezwłocznie opuszczają
stołówkę szkolną.
6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z planu lekcji (lekcje wychowania
fizycznego) lub z innej organizacji zajęć szkolnych, dopuszcza się korzystanie
przez uczniów z obiadu w godzinach innych niż wyznaczona długa przerwa, w
godzinach 11:30 -14:00.

Zasady zachowania uczniów w szatni szkolnej.
1. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej pozostawiając okrycia wierzchnie w
wyznaczonych boksach.
2. Zostawiają okrycie wierzchnie w wyznaczonym boksie.
3. Uczniowie nie zostawiają w szatni cennych przedmiotów.

Zasady zachowania uczniów podczas konsultacji nauczycielskich.
1. Uczeń uczestniczący w konsultacjach ma obowiązek przygotować się do nich,
tzn. powtórzyć wiadomości, przynieść niezbędne przybory, zeszyty i podręczniki.
2. Podczas konsultacji
a) uczeń może:
 zasięgnąć rady, informacji na temat bieżącego materiału;
 napisać spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością sprawdziany, prace
klasowe zgodnie z postanowieniami regulaminu szkolnego;
 poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy klasowej lub
sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o ocenie w
terminie wyznaczonym przez nauczycie;
 porozmawiać z nauczycielem o swoich problemach związanych z nauką,
sprawami osobistymi itp.
3. Podczas konsultacji uczeń nie ma możliwości:
a) poprawienia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej, jeżeli jest ona wynikiem
niesamodzielnej pracy ucznia.

Zasady zachowania uczniów w bibliotece szkolnej.

1. Uczniowie nie wnoszą do biblioteki jedzenia oraz napojów, okrycia wierzchnie
pozostawiają w szatni.
2. Niestosujący się do regulaminu mogą być pozbawieni prawa do korzystania z
biblioteki.
3. Uczeń jest zobowiązany odkupić zniszczoną lub zagubioną książkę o tym samym
tytule bądź inną, wskazaną przez bibliotekarza.
4. Uczniowie korzystający z własnych książek i innych materiałów zobowiązani są
zgłosić to nauczycielowi.
5. Uczniowie korzystający z czytelni wpisują się do „zeszytu odwiedzin”.
6. Uczeń ma dostęp do czasopism bieżących na regałach otwartych.
7. Uczeń odnosi czasopismo na ustalone miejsce, a książkę (lub czasopismo archiwalne)
zwraca bezpośrednio bibliotekarzowi.
8. Uczeń odpowiada osobiście za książkę, czasopismo, które czyta; ewentualne uwagi o
stanie fizycznym książki zgłasza bibliotekarzowi.
9. Uczeń zachowuje ciszę dla komfortu pracy wszystkich czytelników.
10. W pracowni multimedialnej uczeń:





zachowuje się tak aby nie zakłócać pracy innym;
dba o ład i porządek na stanowiskach pracy;
użytkuje sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa , jego
przeznaczeniem i warunkami pracy;
korzystając z programów emitujących dźwięk, zakłada słuchawki.

11. Użytkownikowi nie wolno:






samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji
roboczej);
zmieniać ustawień: Panelu sterowania, Drukarek, Plików i Folderów,
przenosić lub usuwać pliki i foldery systemowe;
instalować nielegalne oprogramowanie;
korzystać z nośnika pamięci zewnętrznej bez uzgodnień;
nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi.

12. Użytkownik ma prawo:




korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek;
oczekiwać pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia.

13. Uczeń ma obowiązek pobrania i zwrotu podręczników finansowanych z dotacji
państwa zgodnie z Regulaminem biblioteki.

