
REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENIEWICZA  

W WIŚNIOWEJ GÓRZE 
Art. 1  
Warunki pobytu ucznia w szkole.  
1.1 
Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 15 min. przed rozpoczęciem 
pierwszej lekcji. Uczniowie oczekują na pierwszy dzwonek pod opieką nauczycieli  przed 
wejściem do sali lekcyjnej. 
Dzwonek o godz. 08:00 oznacza rozpoczęcie pierwszej lekcji. Uczeń jest zobowiązany 
przebywać we właściwej sali zgodnie z jego planem lekcji. Po dzwonku uczeń nie powinien 
przebywać na korytarzu bez uzasadnienia.  
Jeżeli lekcje rozpoczynają się o późniejszych godzinach niż godz. 08:00, uczniowie przychodzą 
najwcześniej na przerwie przed daną lekcją (nie dotyczy to uczniów dojeżdżających, którzy 
po przyjeździe autobusu są pod opieką pracownika szkoły lub nauczyciela świetlicy). 
Po skończonych zajęciach nauczyciel kończący lekcje w danym dniu odprowadza zapisanych 
uczniów do świetlicy, pozostałych uczniów sprowadza do szatni i  dopilnowuje odebrania  
uczniów przez osoby upoważnione. 
Uczeń przebywa na terenie szkoły do ostatniej lekcji.  
1.2. 
Uczniowie uczęszczający do szkoły na zajęcia pozalekcyjne przychodzą na nie 5 min. przed ich 
rozpoczęciem i czekają na nauczyciela przed odpowiednią salą. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne musi oczekiwać na swoich uczniów 10 minut 
przed ich rozpoczęciem. 
1.3. 
Uczniowie nie mogą podczas pobytu w szkole przebywać bez opieki osób dorosłych: w sali 
lekcyjnej, na boiskach szkolnych, w sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej, bibliotece. Uczniów 
obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do piwnicy i innych pomieszczeń pomocniczych 
szkoły jak przykładowo kuchnia, magazyny, kotłownia. 
Art. 2 
Zwolnienie ucznia z lekcji. 
2.1 
Uczeń klasy 4-6, który nie uczęszcza na lekcje religii, w czasie prowadzenia tych zajęć 
przebywa w bibliotece szkolnej lub świetlicy zgodnie z listą przygotowaną przez 
wychowawcę klasy i przekazaną do bibliotekarzy, nauczyciela świetlicy z określeniem dnia 
i godziny tych zajęć. 
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 – w przypadku 
końcowych lekcji. Takie zwolnienie powinno zostać dostarczone do wychowawcy klasy, 
zwolnienie to wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego. 
2.2. 
Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica 
(opiekuna), w której podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły 
dostarczoną nauczycielowi i bezpośredni odbiór dziecka przez rodzica lub osoby uprawnione 
przez rodzica. Ucznia może zwolnić z danych lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 
nauczyciel danych lekcji. Uczeń nie będzie zwalniany na telefoniczną prośbę rodzica. 
2.3. 



Uczeń może być zwolniony z zajęć prowadzonych w szkole przez nauczyciela na: zawody 
sportowe, konkursy itp. zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami (przedstawienie 
powodu zwolnienia i listy zwolnionych uczniów, karty wycieczki dyrektorowi i 
zainteresowanym nauczycielom). Uczniowie zwolnieni z zajęć dla w. w. potrzeb szkoły są 
uważani za obecnych.  
 
2.4. 
Uczniowie, posiadający ważne zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie 
rodzica, mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, ale muszą przebywać na terenie 
szkoły, pod opieką nauczyciela. W przypadku zajęć sportowych prowadzonych poza szkołą 
uczeń zwolniony przebywa z grupą pod opieką nauczyciela nie ćwicząc. 
Wyjątek stanowią pierwsze i ostatnie lekcje, gdzie, na pisemną prośbę rodzica, uczeń może 
przyjść dopiero na pozostałe lekcje lub zostać zwolniony do domu ( w przypadku ostatnich 
lekcji oraz braku zajęć pozalekcyjnych). Pisma powyższe nauczyciel przechowuje do zakon 
cznia roku szkolnego. 
Art. 3 
Opuszczenie terenu szkoły przez ucznia. 
3.1 
Uczeń po ostatniej lekcji opuszcza teren szkoły w tym również boisko  chyba, że czeka na 
zajęcia pozalekcyjne. 
3.2. 
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zabierani są tylko przez osoby upoważnione 
pisemnie. Nie są honorowane upoważnienia telefoniczne. 
Art. 4 
Nieobecność ucznia. 
4.1 
Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, (który był obecny w szkole 
na poprzednich lekcjach), niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę, pedagoga 
lub dyrektora szkoły. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się 
rodzica lub szkoła prosi o interwencję odpowiednią jednostkę policji. 
Art. 5 
Obowiązki ucznia. 
5.1 
Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły lub 
dyrektora o niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na terenie szkoły.  
5.2. 
Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, który prowadzi lekcję 
lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy (jeżeli uczeń nie może zgłosić wypadku sam, zgłasza 
to świadek zdarzenia).  
5.3. 
Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie zaginięcia swoich rzeczy w każdym przypadku 
i tego samego dnia do nauczyciela wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub do sekretariatu 
szkoły. Obowiązkiem każdego ucznia jest przechowywanie odzieży wierzchniej w szatni oraz 
stroju do  wych. fiz. Przez uczniów kl.I-III w klasie. 
Uczniowie zostawiają  w odpowiednich  klasach książki przedmiotowe, materiały i przybory 
do zajęć artystycznych. 
5.4. 



Obowiązkiem każdego ucznia jest dostarczenie w terminie 7 dni, od momentu powrotu do 
szkoły, pisemnego usprawiedliwienia od rodzica uzasadnionej nieobecności.  
5.5. 
Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcjach niezbędne wyposażenie: 
zeszyt, podręcznik, przybory i być przygotowanym do lekcji. W kl.1-6 każdy uczeń może 
posiadać dzienniczek(zeszyt do korespondencji)  w celu zamieszczania aktualnych informacji 
dla rodzica.  
 
5.6. 
Uczeń ma obowiązek udziału w lekcjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku 
obowiązujących w szkole. 
5.7. 
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, nie zażywania i posiadania żadnych używek ( w tym papierosów). 
Art. 6  
Granice odpowiedzialności szkoły i nauczyciela. 
6.1 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 
ponosi nauczyciel prowadzący. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela w czasie 
wykonywania swoich obowiązków, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to 
zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 
6.2. 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas: przerw ponosi nauczyciel dyżurujący, 
a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych - nauczyciele sprawujący wtedy nad 
nimi opiekę. 
6.3. 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za wypadki ucznia w 
czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej terenie 
bez opieki. 
6.4. 
Uczeń zapisany do świetlicy szkolnej pozostaje pod opieką nauczyciela. 
6.5 
Szkoła nie posiada zabezpieczonego przed kradzieżą miejsca odpowiedniego do 
przechowywania rowerów czy motorowerów i nie bierze odpowiedzialności za pozostawione 
na jej terenie pojazdy tego typu, szczególnie niezabezpieczone zamkiem lub kłódką. 
Art. 7 
Zakazy i wyjątki od zakazów. 
7.1 
Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły. 
7.1.A. 
W wyjątkowych sytuacjach, np.: złe samopoczucie, za zgodą poinformowanego przez szkołę 
rodzica (opiekuna), uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak pozostać na 
terenie szkoły do momentu przybycia rodzica (opiekuna np. upoważnionego członka rodziny 
ucznia). 
7.2. 



Uczniów obowiązuje zakaz śmiecenia, wyrzucania śmieci przez okno, wyrzucania śmieci 
w toaletach, zakaz śmiecenia obowiązuje również wokół terenu szkoły. 
7.3. 
A. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach, skakania na schodach, 
popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien i wychylania 
się przez nie, przebywania w klasach, sali gimnastycznej, szatniach bez opieki nauczyciela , 
przesiadywania w toaletach, jazdy na rowerach i innych pojazdach wokół budynku 
szkolnego, trzaskanie drzwiami, a także wszelkich innych zachowań noszących znamiona 
niebezpieczeństwa.  
B. W czasie trwania lekcji zabrania się hałasowania na korytarzach i wychodzenia z sali 
lekcyjnej w czasie lekcji. 
 
7.4. 
Zabrania się uczniom zatykania urządzeń sanitarnych jak pisuary i muszle klozetowe. 
W sanitariatach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. 
Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania przypadków mokrej podłogi 
w sanitariatach. 
7.5. 
A. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły wszelkich drogich urządzeń jak telefony 
komórkowe, odtwarzacze, urządzenia do gier. W przypadku ich zaginięcia szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. 
B. Uczeń, przebywający na terenie szkoły, w wyjątkowych sytuacjach może korzystać 
z telefonu komórkowego (oświadczenie pisemne rodziców kierowane do wychowawcy) tylko 
w czasie przerwy w celu kontaktowania się z rodzicami. 
Zabrania się uczniom: nagrywania, filmowania, fotografowania. Telefon musi być wyłączony  
Niezastosowanie się do zaleceń, wiąże się z zabraniem w. w. urządzenia do dyrektora szkoły, 
od którego może być odebrany tylko przez rodzica. 
7.7. 
Uczeń na terenie szkoły nie może mieć makijażu i farbowanych włosów, malowanych 
paznokci oraz ozdób, które mogą być oznaką subkultury lub zagrażać bezpieczeństwu innych 
osób. 
 Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń nie może nosić biżuterii  i innego typu ozdób, 
które mogące zagrażać uszkodzeniem ciała ucznia lub pozostałych uczniów biorących udział 
w tych zajęciach. 
7.8. 
Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów i substancji 
niebezpiecznych. Za ich ewentualne zagubienie czy zniszczenie – szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. Wszelkie przedmioty i substancje niebezpieczne będą odbierane uczniom 
i przekazywane rodzicom. 
Art. 8 
Kary. 
8.1 
W przypadku jakiegokolwiek naruszenia w. w. regulaminu, uczeń może być 
ukarany karami przewidzianymi w Statucie Szkoły. 
 

Zapoznano rodziców uczniów z klasy …………………. 

Podpisy rodziców: 


