
Regulamin szkoły 
Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, 
rodzice, prawni opiekunowie) bez względu na swój wiek i funkcje w szkole, 
ma prawo i obowiązek poszanowania: 

 swojej i cudzej godności osobistej, 

 swojego i cudzego dobrego imienia, 

 swojej i cudzej własności i zdrowia. 

 

Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi wynikającej                     
z wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej, do naruszenia 
godności i praw innego człowieka. 

Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody wynikające  
z niewłaściwego zachowania, przy czym przyjmujemy zasadę, że wina powinna 
być udowodniona. 

Uczniowie i nauczyciele przychodzą do szkoły (prowadzą zajęcia lub w nich 
uczestniczą) punktualnie, zgodnie z rozkładem zajęć. W trakcie lekcji 
uczniowie przebywają wyłącznie w klasach pod opieką nauczycieli. 
Uczniowi nie wolno zapraszać do szkoły osób obcych oraz przynosić ze sobą 
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne. 

Uczniowie mają prawo do: 

  do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie zajęć i w czasie wolnym 
od zajęć, jeśli znajdują się pod opieką nauczyciela lub innej osoby 
dorosłej upoważnionej przez dyrektora szkoły, 

 do zagospodarowania powierzonej im sali lekcyjnej według własnego 
projektu uzgodnionego z wychowawcą, 

 do kontrolowania porządku w sali zostawionego przez wcześniej uczącą 
się tam klasę, 

 do przebywania na boisku szkolnym pod opieką nauczycieli pełniących 
dyżur, o ile pozwala na to pogoda, 

 w uzasadnionych przypadkach do opuszczania pracowni podczas zajęć 
(za zgodą nauczyciela i pod jego kontrolą), 

  zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy klasy lub szkolnej służbie 
zdrowia  złego samopoczucia w danym dniu, 
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 wnioskowania do wychowawcy i dyrektora szkoły we wszystkich 
sprawach mogących podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. 

Uczniowie mają obowiązek: 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole 
regulaminami, 

 nie opuszczać samowolnie budynku szkolnego, 
 punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw lub 

wcześniejszego przybycia przebywać w wyznaczonych miejscach (klasa, 
świetlica, biblioteka), 

 stosować się do zasad kultury współżycia, dbać o ład i porządek oraz 
wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 

 kulturalnie witać się i żegnać z pracownikami szkoły, kolegami i innymi 
osobami,  
z którymi kontaktują się w szkole, 

 nie używać wulgaryzmów, nie wdawać się w bójki z kolegami, otaczać 
opieką młodszych, słabszych i niepełnosprawnych, 

 przychodzić do szkoły w stroju schludnym i estetycznym, a w czasie 
uroczystości szkolnych w stroju galowym, 

 dostosować strój, makijaż i biżuterię do wieku, sytuacji i miejsca, 
 nie nosić nakryć głowy w szkole, 
 przebywać na terenie szkoły w zmiennym obuwiu i bez wierzchniego 

okrycia (kurtka, czapka itp.), 
 po zakończonych zajęciach  pozostawić salę lekcyjną w nienagannym 

porządku,  
a wszelkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych niezwłocznie 
zgłaszać nauczycielowi, 

 zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia. 

Nauczyciele mają obowiązek: 

 dbać o dobro uczniów, rzetelnie i sprawiedliwie oceniać ich zachowanie  
i osiągnięcia, 

 punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia lekcyjne, 
 sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji, 
 kontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w razie jego 

dłuższej  lub częstej nieobecności w szkole, 
 zamykać sale lekcyjne w czasie przerw i po zakończeniu zajęć, 
 zapewnić uczniom opiekę w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  

i przerw. 
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Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

 przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, 
 przybyć po chorego ucznia  na wezwanie szkoły, 
 uczestniczyć w wywiadówkach, konsultacjach i spotkaniach 

z nauczycielami, 
 reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka na terenie szkoły i poza 

nią. 

Inni pracownicy szkoły mają obowiązek: 

 przestrzegać podstawowych zasad współżycia i współpracy z całą 
społecznością szkolną, 

 sprawdzać czy na terenie szkoły nie przebywają osoby obce – zarówno 
dorosłe jak i młodzież, 

 zgłaszać kierownikowi gospodarczemu wszelkie zagrożenia  
i niebezpieczeństwa występujące na terenie szkoły i usuwać je w miarę 
możliwości, 

 kontrolować w czasie lekcji korytarze szkolne, toalety i inne 
pomieszczenia oraz dbać o ich higienę i estetyczny wygląd. 

Ogólne zasady obowiązujące wszystkich podczas zajęć lekcyjnych : 

 jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie maja obowiązek 
powstania, 

 nie spożywamy posiłków, nie żujemy gumy, nie przeszkadzamy innym, 
wszyscy stosujemy względem siebie ogólnie przyjęte zasady etyczne, 

 nie używamy telefonów komórkowych, odtwarzaczy płyt kompaktowych, 
odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń elektronicznych ( chyba, że 
wymaga tego zaplanowany przez nauczyciela tok lekcji), w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach korzystamy z telefonu komórkowego za 
zgodą wszystkich uczestników zajęć, 

 pamiętamy, że sygnał do zakończenia lekcji daje nauczyciel, a nie 
dzwonek!!! 


