
Regulamin pobytu ucznia w szkole 

 
1. Uczeń przychodzi do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. 

2. W przypadku wcześniejszego przyjścia do szkoły uczeń czeka w holu szkoły. 

3. Uczniowie klas I-III, których rodzice pracują mają możliwość przebywania w świetlicy 
szkolnej. 

4. Uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii oczekują na kolejną lekcję w świetlicy 
szkolnej. Jeżeli są to lekcje pierwsze lub ostatnie dla ucznia – to na pisemną prośbę 
rodzica uczeń może przyjść na późniejsze godziny lekcyjne lub zostać zwolnionym do 
domu. 

5. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole do pozostawania na jej terenie. 
Czasem pobytu w szkole jest okres od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do ich zakończenia.  

6. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć 
edukacyjnych, przerw oraz imprez organizowanych przez szkołę w celu np. dokonania 
zakupów, wyjścia do domu po zapomniane przybory szkolne itp.  

7. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę 
rodzica/opiekuna (wpis w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym), w której 
podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły lub poprzez osobisty 
kontakt rodzica/opiekuna z nauczycielem. Ucznia może zwolnić z danych zajęć: dyrektor 
szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć.  

Uczeń nie będzie zwalniany na telefoniczną prośbę rodzica. 

8. W wyjątkowych sytuacjach (złe samopoczucie) za zgodą poinformowanych 
rodziców/opiekunów uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, ale musi pozostać 
na terenie szkoły do momentu przyjścia rodziców/opiekunów. 

9. Uczniowie zwolnieni z zajęć dla potrzeb szkoły są uważani za obecnych. W dzienniku 
elektronicznym zaznaczamy ten fakt literą: „Z”. Nieobecności te nie wpływają na 
frekwencję danego ucznia (nie są wliczane do sumy godzin nieobecnych danego ucznia). 

10. Uczniowie posiadający ważne zaświadczenia lekarskie mogą być zwolnieni do domu  
z zajęć wychowania fizycznego, odbywających się na pierwszych lub ostatnich godzinach 
lekcyjnych, tylko na pisemną prośbę rodziców/opiekunów. 

11. Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, który był obecny  
w szkole na poprzednich lekcjach, niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę 
i dyrektora szkoły. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się 
rodzica, w uzasadnionych przypadkach szkoła prosi o interwencję odpowiednią jednostkę 
policji. 

12. Obowiązkiem każdego ucznia jest dostarczenie w terminie 7 dni, od momentu powrotu 
do szkoły, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności.  

13. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za pobyt uczniów na terenie szkoły po odbytych 
zajęciach. 

14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole ponoszą: 

     - nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych, 
    - nauczyciele dyżurujący podczas przerw. 

15. Odpowiedzialność za zdarzenia i wypadki w czasie samowolnego opuszczenia terenu 
szkoły przez ucznia ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 



16. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły 
lub dyrektora szkoły o uczniach przebywających poza szkołą, o niepokojących zdarzeniach 
oraz obcych osobach przebywających na terenie szkoły. 

17. Po dzwonku uczniowie ustawiają się parami przed klasą i oczekują na nauczyciela. 

18. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole 
(aparaty powinny być wyłączone), a podczas przerw tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania 
się: nagrywania, filmowania, fotografowania.  

19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie telefonu 
komórkowego, cennych przedmiotów i pieniędzy przyniesionych do szkoły przez ucznia. 

20. Zabrania się przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu  
i bezpieczeństwu. Wszelkie przedmioty i substancje niebezpieczne będą odbierane 
uczniom i przekazywane rodzicom. 

21. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia makijażu, zakładania kolczyków (nos,   
usta, język, pępek) oraz farbowanych włosów. 

22. Podczas uroczystości szkolnych i państwowych ucznia obowiązuje strój galowy. 

23. Podczas przerw uczeń zachowuje się zgodnie z regulaminem spędzania przerw. 

24. Uczeń, przebywając na terenie szkoły, a także poza jej terenem, zobowiązany jest do: 
właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, 
okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom, chronienia zdrowia swojego  
i innych, niezażywania i posiadania żadnych używek. 

25. Za szkody wyrządzone na terenie szkoły przez uczniów odpowiadają 
rodzice/opiekunowie prawni. 

26. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczniowie mogą zostać ukarani według 
zasad określonych w Statucie Szkoły.  

 

Wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.  

 

 


