
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KSIĘCIA JANUSZA 

W GÓRZE KALWARII 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 
 

• dbania o kulturę osobistą oraz do odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi oraz innych uczniów, czyli: 

• używa zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień 

dobry”, „do widzenia”, 

• kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów 

i koleżanek, 

• kiedy wita się bądź rozmawia z osobami dorosłymi, wyjmuje ręce z kieszeni, 

• ustępuje pierwszeństwa osobom dorosłym, które spotyka przy drzwiach 

wejściowych do szkoły, na korytarzach, klatkach schodowych, 

• dba o czystość i porządek w swoim miejscu pracy. 

• wypełniania poleceń wszystkich nauczycieli, 

• stosowania się do uwag pracowników administracji i obsługi, 

• szanowania mienia swojego, szkolnego i innych osób, w tym do respektowania cudzej 

własności. 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć 

organizowanych przez Szkołę, w szczególności zaś: 

• nie stosuje przemocy fizycznej, słownej, psychicznej lub cyberprzemocy wobec 

innych, dąży do pokojowego rozstrzygania konfliktów, a w sytuacji, gdy nie wie, 

jak zareagować na trudne zachowania kolegów i koleżanek, zwraca się po pomoc 

do osób dorosłych. 

• gdy jest świadkiem jakiejkolwiek formy przemocy wobec innych (lub posiada na 

ten temat wiedzę od ofiar tej przemocy), niezwłocznie informuje osoby dorosłe o 

zaistniałej sytuacji. 

• informowania nauczycieli (lub innych pracowników szkoły) o sytuacjach stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa jego lub innych osób oraz o swym złym 

samopoczuciu, 

• stosowania się do regulaminów określających zasady korzystania z pomieszczeń 

szkolnych, sprzętów, środków edukacyjnych oraz księgozbioru biblioteki,  

• systematycznej pracy w ciągu całego roku szkolnego, 



• noszenia schludnego stroju, przez który rozumie się: 

- czyste spodnie lub spodenki, spódnicę, sukienkę, czystą koszulkę lub bluzę bez 

dwuznacznych, ośmieszających, wulgarnych rysunków i napisów zarówno w języku 

polskim, jak i w językach obcych,  dostatecznie długie, by wygląd ucznia był 

skromny, odpowiednio do jego wieku, a także stosowny do miejsca i jego 

przeznaczenia; niewskazany jest zatem taki strój, który nadmiernie eksponuje dekolt, 

odsłania ramiona, brzuch i plecy. 

 W przypadku gdy uczeń nie zastosuje się do tych ustaleń, nauczyciel ma prawo 

zwrócić mu uwagę i poprosić o dostosowanie stroju do obowiązującego regulaminu. 

• zmiany obuwia (na terenie budynku szkolnego – obuwie przeznaczone wyłącznie do 

chodzenia po szkole, niezagrażające zdrowiu, obuwie ortopedyczne, zdrowotne - 

wyłącznie z jasną podeszwą; wychodząc na boisko szkolne, uczeń ma obowiązek zmienić 

je na obuwie sportowe; po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń powinien zmienić obuwie 

szkolne na inne), 

• noszenia stroju galowego, przez który należy rozumieć: dla dziewcząt ciemna spódniczka 

lub spodnie i biała bluzka, dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 

Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: 

• uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

• grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze 

reprezentacji, 

• uroczystości, akademii i apeli patriotycznych odbywających się na terenie 

szkoły, 

• imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy. 

2. Podczas pobytu w szkole uczeń: 

• punktualnie przychodzi na zajęcia, 

• wykonuje polecenia nauczyciela, 

• pracuje samodzielnie, nie ściąga, nie podpowiada, 

•  wywiązuje się ze swoich zadań adekwatnie do indywidualnych możliwości  

psychofizycznych, 

• nie przeszkadza w pracy innym uczniom, 

• zabiera głos wyłącznie za zgodą nauczyciela, chęć zabrania głosu sygnalizuje przez 

podniesienie ręki, 



• ma stałe miejsce pracy; może je zmieniać lub opuszczać po uzgodnieniu                                

z nauczycielem, 

• z szacunkiem odnosi się do wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów; nie wyśmiewa i nie 

komentuje  ich w obraźliwy sposób, niezależnie od własnych przemyśleń i opinii. 

• bez uzgodnienia z nauczycielem nie spożywa posiłku, nie pije napojów, 

• ma schowany i wyłączony telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne, 

• nie nosi nakrycia głowy, w tym kaptura bluzy, oraz okularów przeciwsłonecznych – poza 

uzasadnionymi przypadkami. 
 

3. Wychodząc z zajęć, uczeń pozostawia po sobie porządek: dosuwa krzesło, wyrównuje 

ławkę, zbiera rozrzucone papierki. 

4. Uczeń powinien przychodzić na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem.  

Jeżeli uczeń przyjdzie do szkoły wcześniej, oczekuje na swoje zajęcia w świetlicy lub w 

czytelni. Zaraz po przebraniu się wychodzi z boksu. Nie wchodzi do boksu innej klasy. Nie 

przesiaduje w szatni.  

5. Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń: 
 

• przebywa na terenie budynku szkolnego, tzn.   

• na korytarzu w pobliżu sali lekcyjnej, a także na łączniku przed zajęciami 

wychowania fizycznego (klasy IV - VI przebywają na I i II piętrze i tylko tam 

korzystają z toalet), 

• do szatni schodzi jedynie w uzasadnionych przypadkach (gdy np. zapomniał 

stroju na WF lub materiałów potrzebnych na zajęcia). 

• korzysta z biblioteki, czytelni, a także automatu z przekąskami i napojami  w zależności 

od swoich potrzeb, 

• w okresie, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, może przebywać na wybiegu, 

• nie przesiaduje w boksach, w łazienkach, na schodach, na półpiętrach, 

• stosuje się do uwag nauczyciela dyżurującego, 

• nie biega po korytarzu, 

• pozostawia po sobie porządek. 

6. Po dzwonku na lekcje uczeń ustawia się pod salą lekcyjną oraz zachowuje ciszę. 

7. Uczeń może opuścić budynek Szkoły podczas trwania zajęć jedynie, gdy: 

• rodzic powiadomił o zamierzonym fakcie pisemnie bądź drogą mailową 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego wychowawcę/ dyrekcję, a uczeń 



przekazał pracownikom szatni pisemną informację od rodzica  

o wcześniejszym wyjściu, podpisaną przez rodzica oraz wychowawcę/ dyrekcję.  

• rodzic lub osoba do tego upoważniona osobiście odbierze dziecko ze szkoły  

w porozumieniu z nauczycielem. 

8. Uczeń przestrzega następujących zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych: 

• przynosi telefon komórkowy, smartwatche, głośniki przenośne i inne urządzenia 

elektroniczne na własną odpowiedzialność, 

• nie podłącza samodzielnie do sieci elektrycznej żadnych urządzeń elektronicznych, 

• może używać telefonu komórkowego, smartwatchów, głośników przenośnych i innych 

urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw, w sposób nienaruszający dobra 

osobistego i prywatności innych osób:  

• z uwagi na ochronę wizerunku nie wolno fotografować i filmować nauczycieli, 

innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy oraz zgody, 

• nie wolno utrwalać przebiegu lekcji bez wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, 

• rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań wymaga zgody wszystkich osób, których 

wizerunek został utrwalony. 

 Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas lekcji za zgodą nauczyciela, a w czasie wycieczek szkolnych za 

zgodą kierownika wycieczki. 

9. Uczeń uczestniczy w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych                       i 

rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią, respektując ustalone zasady. 

 

 


