
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 7  
 
O poranku  
 
Klasy I – III  
 
1. Uczniowie rozpoczynaj�ce zaj�cia tzw. lekcj� zerow� (o godz. 7.05) wchodz� do szkoły pod 
opiek� nauczyciela prowadz�cego ww. zaj�cia. 
2. Uczniowie rozpoczynaj�cy zaj�cia o godzinie 8.00 ustawiaj� si� na małym boisku szkolnym 
(godz. 7.50) i wchodz� do Szkoły (szatni) na polecenie nauczyciela pełni�cego dy�ur na boisku 
(od godz.7:40) lub wraz z wychowawc�/ nauczycielem prowadz�cym zaj�cia. W uzasadnionych 
sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dy�uruj�cy podejmuje decyzj� o wcze�niejszym 
wej�ciu uczniów do szatni.  
3. Uczniowie klas I, II, III, bez wzgl�du na godzin� rozpocz�cia i zako�czenia zaj�ć, wchodz� do 
Szkoły i wychodz� wej�ciem od strony małego boiska pod opiek� wychowawcy lub nauczyciela 
prowadz�cego zaj�cia.  
4. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) uczniowie czekaj�cy na rozpocz�cie 
zaj�ć mog� przebywać na terenie Szkoły w „wiatrołapie” przy wej�ciu głównym do szkoły.  
5. W szatni uczniowie zostawiaj� porz�dek.  
6. Uczniowie przychodz�cy do �wietlicy wchodz� do Szkoły wej�ciem głównym, pozostawiaj� 
swoj� odzie� wierzchni� w szatniach przynale�nych do �wietlicy szkolnej.  
7. Rodzice przyprowadzaj� dzieci na małe boisko szkolne.  
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa zalecamy, aby Rodzice nie przebywali na terenie Szkoły.  
8. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe), Rodzice mog� przebywać                      
w „wiatrołapie” przy wej�ciu głównym do Szkoły lub na korytarzu od strony wej�cia z małego 
boiska, pod warunkiem, �e jest tam obecny nauczyciel dy�uruj�cy (dotyczy godziny 7.40 , 10.30 
lub 13.25). 
9. Uczniowie przyje�d�aj�cy do szkoły rowerem, hulajnog� lub innym �rodkiem transportu 
zobowi�zani s� pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze wzgl�du 
na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprz�t odpowiadaj� 
Rodzice. 
10. Korzystanie przez uczniów z szafek znajduj�cych si� na korytarzach szkolnych odbywa si� 
zgodnie z obowi�zuj�cym regulaminem. Ka�de problemowe zdarzenie nale�y zgłosić 
nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.  
 
Klasy IV – VI  
 
1. Uczniowie rozpoczynaj�ce zaj�cia tzw. lekcj� zerow� (o godz. 7.05) wchodz� do szkoły pod 
opiek� nauczyciela prowadz�cego ww. zaj�cia. 
2. Uczniowie klas IV rozpoczynaj�cy zaj�cia o godzinie 8.00 ustawiaj� si� na małym boisku       
o godzinie 7.50  w wyznaczonym sektorze i wchodz� do Szkoły (szatni) na polecenie nauczyciela 
pełni�cego dy�ur na boisku. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczycie l 
dy�uruj�cy podejmuje decyzj� o wcze�niejszym wej�ciu uczniów do szatni.  
3. Uczniowie klas V-VI rozpoczynaj�cy zaj�cia o godzinie 8.00 ustawiaj� si� na boisku szkolnym 
w wyznaczonym sektorze i wchodz� do Szkoły na polecenie nauczyciela pełni�cego dy�ur na 
boisku szkolnym. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dy�uruj�cy 
podejmuje decyzj� o wcze�niejszym wej�ciu uczniów do szatni.  
4. Uczniowie klas IV rozpoczynaj�cy zaj�cia o godzinie 10.50, 13.45 ustawiaj� si� na małym 
boisku po długiej przerwie w wyznaczonym sektorze i wchodz� do Szkoły (szatni) na polecenie 
nauczyciela pełni�cego dy�ur na boisku. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe, 



gdy długa przerwa jest w budynku szkolnym) uczniowie wchodz� do szatni w czasie przerwy, 
tam pozostawiaj� odzie� wierzchni� i udaj� si� do sali, w której odbywaj� si� lekcje.                   
5. Uczniowie rozpoczynaj�cy lekcje w innych godzinach, dotyczy tak�e uczniów klas IV, 
wchodz� do szatni w czasie przerwy (wej�ciem głównym), tam pozostawiaj� odzie� wierzchni�    
i udaj� si� do sali, w której odbywaj� si� lekcje.  
6. Uczniowie klas IV poruszaj� si� tzw. „mała” klatk� schodow�.  
7. W szatni uczniowie pozostawiaj� porz�dek.  
8. O nieobecno�ci ucznia, w danym dniu w szkole, rodzice powiadamiaj� wychowawc� 
wysyłaj�c wiadomo�ć przez dziennik elektroniczny, przez SMS lub dzwoni�c do sekretariatu 
szkoły.  
9. Uczniowie przychodz�cy do Szkoły przed rozpocz�ciem zaj�ć przebywaj� na boisku szkolnym 
za zgod� rodziców (przyjmuje si�, �e je�eli ucze� przed rozpocz�ciem zaj�ć przebywa na jej 
terenie, rodzic wyra�a na to zgod� i przejmuje odpowiedzialno�ć za swoje dziecko w tym czasie).  
10. Rodzice przyprowadzaj� dzieci na boisko szkolne.  
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa zalecamy, aby Rodzice nie przebywali na terenie Szkoły.  
11. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) , Rodzice mog� przebywać                      
w „wiatrołapie” przy wej�ciu głównym do Szkoły. 
12. Uczniowie przyje�d�aj�cy do szkoły rowerem, hulajnog� lub innym �rodkiem transportu 
zobowi�zani s� pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze wzgl�du 
na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprz�t odpowiadaj� 
Rodzice. 
13. Korzystanie przez uczniów z szafek znajduj�cych si� na korytarzach szkolnych odbywa si� 
zgodnie z obowi�zuj�cym regulaminem. Ka�de problemowe zdarzenie nale�y zgłosić 
nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.  
 
Klasy VII – VIII 
 
1. Uczniowie rozpoczynaj�ce zaj�cia tzw. lekcj� zerow� (o godz. 7.05) wchodz� do szkoły pod 
opiek� nauczyciela prowadz�cego ww.  zaj�cia. 
2. Uczniowie rozpoczynaj�cy zaj�cia o godzinie 8.00 ustawiaj� si� na boisku szkolnym  
w wyznaczonym sektorze i wchodz� do Szkoły na polecenie nauczyciela pełni�cego dy�ur na 
boisku szkolnym. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) nauczyciel dy�uruj�cy 
podejmuje decyzj� o wcze�niejszym wej�ciu uczniów do szatni.  
3. Uczniowie rozpoczynaj�cy lekcje w innych godzinach, wchodz� do szatni w czasie przerwy, 
tam pozostawiaj� odzie� wierzchni� i udaj� si� do sali, w której odbywaj� si� lekcje.                   
4. W szatni uczniowie pozostawiaj� porz�dek.  
5. O nieobecno�ci ucznia, w danym dniu w Szkole, rodzice powiadamiaj� wychowawc� 
wysyłaj�c wiadomo�ć przez dziennik elektroniczny, przez SMS lub dzwoni�c do sekretariatu 
szkoły.  
6. Uczniowie przychodz�cy do Szkoły przed rozpocz�ciem zaj�ć przebywaj� na boisku szkolnym 
za zgod� rodziców (przyjmuje si�, �e je�eli ucze� przed rozpocz�ciem zaj�ć przebywa na jej 
terenie, rodzic wyra�a na to zgod� i przejmuje odpowiedzialno�ć za swoje dziecko w tym czasie).  
7. Uczniowie przyje�d�aj�cy do szkoły rowerem, hulajnog� lub innym �rodkiem transportu 
zobowi�zani s� pozostawić go na boisku szkolnym, w miejsc do tego wyznaczonym. Ze wzgl�du 
na brak stałego dozoru wyznaczonych miejsc postojowych za pozostawiony sprz�t odpowiadaj� 
Rodzice. 
8. Korzystanie przez uczniów z szafek znajduj�cych si� na korytarzach szkolnych odbywa si� 
zgodnie z obowi�zuj�cym regulaminem. Ka�de problemowe zdarzenie nale�y zgłosić 
nauczycielowi odpowiedzialnemu za szafki lub wychowawcy klasy.  
 



Czas zaj�ć  
 
Klasy I – III  
 
1. Długie przerwy uczniowie sp�dzaj� pod opiek� wychowawcy lub innego nauczyciela 
maj�cego zaj�cia z dana klas�. 
Niedopuszczalne jest sp�dzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobj�tych 
nadzorem nauczycieli dy�uruj�cych.  
 2. Nauczyciel/wychowawca indywidualnie reguluje przerwy dla swojej klasy, niezale�nie od 
ogólnie przyj�tych norm czasowych.  
3. Czas spo�ywania posiłków przez uczniów w stołówce szkolnej w czasie trwania zaj�ć 
lekcyjnych reguluje wychowawca klasy po wcze�niejszych ustaleniach z zespołem nauczycieli 
ucz�cych w klasach I-III.  
4. W sytuacji zwolnienia ucznia z zaj�ć, rodzice zobowi�zani s� do zapisu zwolnienia na 
oddzielnej kartce, wychowawca przechowuj� t� kartk� w swojej dokumentacji (zeszyt lub teczka 
wychowawcy).  
5. Na co dzie� uczniowie zobowi�zani s� do noszenia jednolitego stroju-mundurka (niebieska 
bluzka polo lub granatowa bluza z długim r�kawem).  
UWAGA: mundurek zasłoni�ty inn� bluz� nie stanowi obowi�zkowego stroju.   
W�������� ������������ ���� ���� ����� �������������� �������� �� �������� ��������� (bł�kitna 
koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter b�d� granatowa/czarna bluza bez 
emblematów).  
W ������ ������������ ��������� ���������� ����� ������ ������ ������� ��� ������� ��������� ��� ������ 
�������� � ��� ��������� ������������������  
W sezonie letnim dopuszczalne s� krótkie spodenki długo�ci� si�gaj�ce do kolan oraz koszulki 
zakrywaj�ce brzuch i ramiona (je�eli Dyrektor Szkoły, w zwi�zku z warunkami atmosferycznymi 
lub innymi okoliczno�ciami, wprowadzi czasowe zmiany dotycz�ce obowi�zuj�cego stroju). 
6. Uczniowie zobowi�zani s� do schludnego wygl�du (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie 
krótkie, niepomalowane, bez widocznego makija�u, kolczyki dozwolone w uszach). 
7. Zaleca si�, aby uczniowie klas młodszych nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych. 
W uzasadnionych sytuacjach uczniowie posiadaj�cy telefon komórkowy winni przed 
rozpocz�ciem zaj�ć pozostawić go (wył�czonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich 
zako�czeniu.  
8. Uczniowie i nauczyciele stosuj� ramy lekcji (powitanie przed rozpocz�ciem zaj�ć, po�egnanie 
po ich zako�czeniu).  
9. Uczniowie nie przynosz� do szkoły �adnych narz�dzi ostrych, materiałów pirotechnicznych      
i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowi�cych bezpo�rednie zagro�enie dla zdrowia        
i �ycia ucznia z wył�czeniem przyborów szkolnych.  
W uzasadnionych przypadkach korzystaj� z narz�dzi wył�cznie pod opiek� nauczycie la. 
10. Uczniowie korzystaj�cy z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podr�czników zobowi�zani 
s� do bezwzgl�dnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu 
wypo�yczania podr�czników. 
11. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywaj� na terenie Szkoły, 
chyba �e okoliczno�ci tego wymagaj� (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje                       
z wychowawc� / nauczycielem b�d� dyrekcj�). 
12. W sytuacji odbioru dziecka ze �wietlicy, Rodzic powiadamia pracownika dy�uruj�cego        
w tzw. „dy�urce”. 
13. Wszelkie wej�cia Rodziców na teren Szkoły winny być zgłoszone pracownikowi 
dy�uruj�cemu w tzw. „dy�urce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której si� udaj�.  



14. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielaj� 
Rodzicom konsultacji.  
15. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywaj� si� według ustalonego harmonogramu (patrz: 
kalendarz roku szkolnego). 
 
Klasy IV – VI  
 
1. Długie przerwy uczniowie klas V-VI sp�dzaj� na boisku szkolnym, w razie niepogody 
przebywaj� na korytarzu w pobli�u swoich sal lekcyjnych.  
Niedopuszczalne jest sp�dzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobj�tych 
nadzorem nauczycieli dy�uruj�cych.  
2. Długie przerwy uczniowie klas IV sp�dzaj� na małym boisku szkolnym, w razie niepogody 
przebywaj� na korytarzu w pobli�u swoich sal lekcyjnych. 
3. Po długich przerwach uczniowie ustawiaj� si� na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze  
i wchodz� do Szkoły na polecenie nauczyciela pełni�cego dy�ur na boisku szkolnym.  
4. Uczniowie odbywaj�cy zaj�cia w sali lekcyjnej 208 na drugim pi�trze, przed rozpocz�ciem 
zaj�ć, w czasie przerwy, czekaj� na nauczyciela prowadz�cego zaj�cia na pierwszym pi�trze przy 
sali 107 i pod opiek� nauczyciela (mał� klatk� schodow�) udaj� si� na zaj�cia. Po zako�czonych 
zaj�ciach uczniowie pod opiek� nauczycielem opuszczaj� drugie pi�tro.  
5. Uczniowie odbywaj�cy zaj�cia w salach 021, 035, 036 oraz „sali zabaw” przed rozpocz�ciem 
zaj�ć, w czasie przerwy, czekaj� na nauczyciela prowadz�cego zaj�cia w holu i pod opiek� 
nauczyciela udaj� si� na zaj�cia.  
6. W czasie przerwy na korytarzu uczniowie zobowi�zani s� do poruszania si� spokojnym 
krokiem.  
7. W sytuacjach konfliktowych uczniów, �wiadkowie b�d� jego uczestnicy, powinni zgłosić 
zdarzenie nauczycielowi pełni�cemu dy�ur i rozej�ć si� w okolice sali, w której b�d� odbywać si� 
zaj�cia.  
8. W sytuacji konfliktowej wymagaj�cej interwencji ucze� niezwłocznie (o ile pozwalaj� na to 
okoliczno�ci) informuje rodzica o zdarzeniu w obecno�ci wychowawcy klasy (dopuszcza si� 
korzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły).  
9. Z porad pani piel�gniarki szkolnej mo�na korzystać w czasie przerw, chyba �e okoliczno�ci 
wymagaj� innego post�powania.  
10. W sytuacji zwolnienia ucznia z zaj�ć, rodzice zobowi�zani s� do zapisu zwolnienia na 
oddzielnej kartce, wychowawca przechowuj� t� kartk� w swojej dokumentacji (dziennik lub 
teczka wychowawcy).  
11. Uczniowie przynosz�cy do szkoły piłk� zostawiaj� j� w szatni i korzystaj� z niej tylko na 
boisku szkolnym.  
12. Na co dzie� uczniów bezwzgl�dnie obowi�zuje mundurek szkolny (niebieska bluzka polo lub 
granatowa bluza z długim r�kawem).  
UWAGA: mundurek zasłoni�ty inn� bluz� nie stanowi obowi�zkowego stroju.   
W�������� ������������ ���� ���� ����� �������������� �������� �� �������� ��������� (bł�kitna 
koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter b�d� granatowa/czarna bluza bez 
emblematów).  
Wyj�tkowo dopuszczalny jest inny ubiór kolorystycznie zbli�ony do mundurka szkolnego.        
W czasie uroczysto�ci szkolnych obowi�zuje strój galowy (biała koszula lub bluzka, granatowe 
lub czarne spodnie, dla dziewcz�t spódnica/spodnie).  
W sezonie letnim dopuszczalne s� krótkie spodenki długo�ci� si�gaj�ce do kolan oraz koszulki 
zakrywaj�ce brzuch i ramiona (je�eli Dyrektor Szkoły, w zwi�zku z warunkami atmosferycznymi 
lub innymi okoliczno�ciami, wprowadzi czasowe zmiany dotycz�ce obowi�zuj�cego stroju).  



13. Uczniowie zobowi�zani s� do schludnego wygl�du (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie 
krótkie, niepomalowane, bez widocznego makija�u, kolczyki dozwolone w uszach). 
14. Uczniowie posiadaj�cy telefon komórkowy winni przed rozpocz�ciem zaj�ć pozostawić go 
(wył�czonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich zako�czeniu.  
15. Uczniowie i nauczyciele bezwzgl�dnie stosuj� ramy lekcji (porz�dkowa organizacja: 
powitanie przed rozpocz�ciem zaj�ć, po�egnanie po ich zako�czeniu). Zako�czenie zaj�ć 
reguluje nauczyciel prowadz�cy zaj�cia, a dzwonek na przerw� jest sygnałem dla nauczyciela      
i uczniów oznaczaj�cym ko�czenie zaj�ć.  
16. Uczniowie nie przynosz� do szkoły �adnych narz�dzi ostrych, materiałów pirotechnicznych   
i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowi�cych bezpo�rednie zagro�enie dla zdrowia        
i �ycia ucznia z wył�czeniem przyborów szkolnych.  
W uzasadnionych przypadkach korzystaj� z narz�dzi wył�cznie pod opiek� nauczyciela.  
17. Uczniowie korzystaj�cy z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podr�czników zobowi�zani 
s� do bezwzgl�dnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu 
wypo�yczania podr�czników. 
18. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywaj� na terenie Szkoły, 
chyba �e okoliczno�ci tego wymagaj� (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje                       
z wychowawc� / nauczycielem b�d� dyrekcj�). 
19. Ka�de wej�cie Rodziców na teren Szkoły winno być zgłoszone pracownikowi dy�uruj�cemu   
w tzw. „dy�urce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której si� udaj�.  
20. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielaj� 
Rodzicom konsultacji.  
21. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywaj� si� według ustalonego harmonogramu (patrz: 
kalendarz roku szkolnego). 
 
Klasy VII - VIII 
 
1. Długie przerwy uczniowie sp�dzaj� na boisku szkolnym, w razie niepogody przebywaj� na 
korytarzu w pobli�u swoich sal lekcyjnych.  
Niedopuszczalne jest sp�dzanie przerw w toaletach szkolnych lub miejscach nieobj�tych 
nadzorem nauczycieli dy�uruj�cych.  
2. Po długich przerwach uczniowie ustawiaj� si� na boisku szkolnym w wyznaczonym sektorze  
i wchodz� do Szkoły na polecenie nauczyciela pełni�cego dy�ur na boisku szkolnym.  
3. Uczniowie odbywaj�cy zaj�cia w sali lekcyjnej 208 na drugim pi�trze, przed rozpocz�ciem 
zaj�ć, w czasie przerwy, czekaj� na nauczyciela prowadz�cego zaj�cia na pierwszym pi�trze przy 
sali 107 i pod opiek� nauczyciela (mał� klatk� schodow�) udaj� si� na zaj�cia. Po zako�czonych 
zaj�ciach uczniowie pod opiek� nauczycielem opuszczaj� drugie pi�tro.  
4. Uczniowie odbywaj�cy zaj�cia w salach 021, 035, 036 oraz „sali zabaw” przed rozpocz�ciem 
zaj�ć, w czasie przerwy, czekaj� na nauczyciela prowadz�cego zaj�cia w holu i pod opiek� 
nauczyciela udaj� si� na zaj�cia.  
5. W czasie przerwy na korytarzu uczniowie zobowi�zani s� do poruszania si� spokojnym 
krokiem.  
6. W sytuacjach konfliktowych uczniów, �wiadkowie b�d� jego uczestnicy, powinni zgłosić 
zdarzenie nauczycielowi pełni�cemu dy�ur i rozej�ć si� w okolice sali, w której b�d� odbywać si� 
zaj�cia.  
7. W sytuacji konfliktowej wymagaj�cej interwencji ucze� niezwłocznie (o ile pozwalaj� na to 
okoliczno�ci) informuje rodzica o zdarzeniu w obecno�ci wychowawcy klasy (dopuszcza si� 
korzystanie z telefonu w sekretariacie szkoły).  
8. Z porad pani piel�gniarki szkolnej mo�na korzystać w czasie przerw, chyba �e okoliczno�ci 
wymagaj� innego post�powania.  



9. W sytuacji zwolnienia ucznia z zaj�ć, rodzice zobowi�zani s� do zapisu zwolnienia na 
oddzielnej kartce, wychowawca przechowuj� t� kartk� w swojej dokumentacji (dziennik lub 
teczka wychowawcy).  
10. Uczniowie przynosz�cy do szkoły piłk� zostawiaj� j� w szatni i korzystaj� z niej tylko na 
boisku szkolnym.  
11. Uczniowie maj�cy dost�p do szafek na korytarzu zobowi�zani s� do korzystania z nich         
w sposób odpowiedzialny z zachowaniem poszanowania powierzonego mienia. W szafce mog� 
przechowywać wył�cznie przybory szkolne (podr�czniki, atlasy mapy, piórniki itp.).  
12. Na co dzie� uczniowie zobowi�zani s� do noszenia jednolitego stroju-mundurka (niebieska 
bluzka polo lub granatowa bluza z długim r�kawem).  
UWAGA: mundurek zasłoni�ty inn� bluz� nie stanowi obowi�zkowego stroju.   
W�������� ������������ ���� ���� ����� �������������� �������� �� �������� ��������� (bł�kitna 
koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter b�d� granatowa/czarna bluza bez 
emblematów).  
Wyj�tkowo dopuszczalny jest inny ubiór kolorystycznie zbli�ony do mundurka szkolnego.  
W czasie uroczysto�ci szkolnych obowi�zuje strój galowy (biała koszula lub bluzka, granatowe 
lub czarne spodnie, dla dziewcz�t spódnica/spodnie).  
W sezonie letnim dopuszczalne s� krótkie spodenki długo�ci� si�gaj�ce do kolan oraz koszulki 
zakrywaj�ce brzuch i ramiona (je�eli Dyrektor Szkoły, w zwi�zku z warunkami atmosferycznymi 
lub innymi okoliczno�ciami, wprowadzi czasowe zmiany dotycz�ce obowi�zuj�cego stroju). 
13. Uczniowie zobowi�zani s� do schludnego wygl�du (włosy w kolorze naturalnym, paznokcie 
krótkie, niepomalowane, bez widocznego makija�u, kolczyki dozwolone w uszach). 
14. Uczniowie posiadaj�cy telefon komórkowy winni przed rozpocz�ciem zaj�ć pozostawić go 
(wył�czonego) w wyznaczonym miejscu i odebrać po ich zako�czeniu.  
15. Uczniowie i nauczyciele bezwzgl�dnie stosuj� ramy lekcji (porz�dkowa organizacja: 
powitanie przed rozpocz�ciem zaj�ć, po�egnanie po ich zako�czeniu). Zako�czenie zaj�ć 
reguluje nauczyciel prowadz�cy zaj�cia, a dzwonek na przerw� jest sygnałem dla nauczyciela      
i uczniów oznaczaj�cym ko�czenie zaj�ć. 
16. Uczniowie nie przynosz� do szkoły �adnych narz�dzi ostrych, materiałów pirotechnicznych   
i łatwopalnych oraz innych przedmiotów stanowi�cych bezpo�rednie zagro�enie dla zdrowia        
i �ycia ucznia z wył�czeniem przyborów szkolnych.  
W uzasadnionych przypadkach korzystaj� z narz�dzi wył�cznie pod opiek� nauczyciela.  
17. Uczniowie korzystaj�cy z biblioteki szkolnej oraz z bezpłatnych podr�czników zobowi�zani 
s� do bezwzgl�dnego przestrzegania regulaminu biblioteki szkolnej oraz regulaminu 
wypo�yczania podr�czników. 
 18. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw Rodzice nie przebywaj� na terenie Szkoły, 
chyba �e okoliczno�ci tego wymagaj� (sytuacje kryzysowe, umówione konsultacje                       
z wychowawc� / nauczycielem b�d� dyrekcj�). 
19. Ka�de wej�cie Rodziców na teren Szkoły winno być zgłoszone pracownikowi dy�uruj�cemu   
w tzw. „dy�urce” z podaniem celu wizyty oraz osoby, do której si� udaj�.  
20. W czasie trwania zaj�ć lekcyjnych oraz przerw nauczyciele/wychowawcy nie udzielaj� 
Rodzicom konsultacji.  
21. Zebrania i konsultacje dla Rodziców odbywaj� si� według ustalonego harmonogramu (patrz: 
kalendarz roku szkolnego). 
 
 
Czas po zako�czonych zaj�ciach  
 
Klasy I – VIII 
 



 
1. Po zako�czonych zaj�ciach dydaktycznych uczniowie niezwłocznie udaj� si� do domu. 
2. Uczniowie klas I - III wychodz� ze Szkoły małym boiskiem szkolnym. 
3. Uczniowie klas IV wychodz� ze Szkoły małym boiskiem tylko w czasie długich przerw 
(godzina 10.30, 13.25), w pozostałych godzinach wyj�ciem głównym. 
4. Uczniowie klas V-VIII wychodz� ze Szkoły wyj�ciem głównym.  
5. Na boisku szkolnym uczniowie mog� przebywać za zgod� swoich rodziców (przyjmuje si�, �e 
je�eli ucze� po zako�czonych zaj�ciach w szkole przebywa na jej terenie, rodzic wyra�a na to 
zgod� i przejmuje odpowiedzialno�ć za swoje dziecko w tym czasie).  
6. W sytuacji, gdy ucze� po zako�czonych zaj�ciach dydaktycznych czeka na zaj�cia dodatkowe 
(koła zainteresowa�, treningi itp.), miejsce jego przebywania na terenie Szkoły nale�y uzgodnić   
z wychowawc� w porozumieniu z rodzicem.  
7. Rodzice zobowi�zani s� do codziennego przegl�dania komunikatów i post�pów ucznia na 
stronie e-dziennika. Potwierdzenie odebranej i przeczytanej informacji oznacza, �e zostały one 
przyj�te do wiadomo�ci.  
8. Uczniowie klasy VII i VIII posiadaj�cy dost�p do e-dziennika zobowi�zani s� do 
bezwzgl�dnego przestrzegania zasad kulturalnego komunikowania si� na platformie                     
z zastosowaniem form grzeczno�ciowych.  
9. Do czasu zako�czenia zaj�ć lekcyjnych przez wszystkich uczniów Szkoły poruszanie si� 
rowerem, na deskorolce, rolkach oraz innych sprz�tach mobilnych na terenie boiska szkolnego 
jest niedozwolone.  
10. Rodzice uczniów klas I – III odbieraj� dzieci z małego boiska szkolnego.  
11. Rodzice uczniów klas IV odbieraj� dzieci z małego boiska, gdy ucze� ko�czy zaj�cia             
o godzinie 10.30 lub 13.25, w pozostałych godzinach przy wej�ciu głównym.  
12. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) Rodzice mog� przebywać                      
w „wiatrołapie” przy wej�ciu głównym do Szkoły lub na korytarzu od strony małego boiska, pod 
warunkiem, �e jest tam obecny nauczyciel dy�uruj�cy (dotyczy godziny 10.30 lub 13.25). 
13. Rodzice uczniów klas V – VIII odbieraj� dzieci z boiska szkolnego. 
14. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) Rodzice mog� przebywać                      
w „wiatrołapie” przy wej�ciu głównym do Szkoły. 
 
 
W sytuacjach wyj�tkowych, które zwi�zane s� z zapewnieniem bezpiecze�stwa, dopuszcza si� po 
zaopiniowaniu prezydium Rady Rodziców wprowadzenie natychmiastowych zmian lub korekt   
w Regulaminie Szkoły.  
O wszelkich zmianach Rodzice oraz uczniowie zostan� poinformowani przez wychowawców 
klas. 
 
 
 
 


