
Regulamin zachowania uczniów w sali lekcyjnej i w czasie przerwy 

Podstawą prawną opracowania regulaminu jest: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r. 

Regulamin zachowania ucznia w sali lekcyjnej 

1. Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach lub 
wchodzą do sal samodzielnie po uzgodnieniu z nauczycielem. Uczniowie oczekujący na 
zajęcia wychowania fizycznego lub gimnastyki korekcyjnej oczekują na nauczyciela na 
korytarzy przed drzwiami wejściowymi. 

2. Uczniowie wchodzą do sali spokojnie a po wejściu zajmują wyznaczone miejsce 
i przygotowuje się do zajęć. 

3. W trakcie lekcji uczeń powinien siedzieć w ławce, a chęć zmiany miejsca, czy chęć 
opuszczenia sali bezwarunkowo zgłaszać prowadzącemu lekcję nauczycielowi. 

4. Podczas lekcji uczeń zachowuje spokój i dyscyplinę: 

a) uczeń siedzi na krześle prosto, w kierunku wyznaczonym przez nauczyciela, trzymając 
nogi na podłodze pod swoją ławką; 

b) chęć zabrania głosu uczniowie zgłaszają poprzez podniesienie ręki; 

c) głos zabiera tylko jeden, wyznaczony przez nauczyciela uczeń; 

d) uczeń wykonuje polecenia nauczyciela; 

e) uczeń może pić wodę; 

f) uczniowi zabrania się: 

▪ opuszczania sali bez zgody nauczyciela; 

▪ chodzenia po sali lekcyjnej; 

▪ wykonywania innych prac niż wskazane przez nauczyciela; 

▪ huśtania się na krzesłach; 

▪ otwierania okien; 

▪ jedzenie, żucia gumy w czasie lekcji; 

▪ śmiecenia i niszczenia mienia szkolnego, własnego lub innych uczniów. 

5. Przed wykonaniem ćwiczeń, doświadczeń uczniowie zapoznają się z przepisami BHP i stosują 
je podczas pracy. Podczas używania pomocy naukowych uczeń powinien zachować 
szczególną ostrożność. 

6. Po zakończeniu lekcji uczniowie porządkują salę (zasuwają krzesła) i spokojnie wychodzą na 
przerwę. 



Regulamin zachowania uczniów na przerwie 

1. Uczniowie spędzają przerwy: 

a) na korytarzach szkolnych (na parterze i pierwszym piętrze) oraz wyznaczonych salach 
lekcyjnych (1, 3, 4, 6), 

b) na boisku szkolnym (w sprzyjających warunkach atmosferycznych i w obecności 
nauczyciela dyżurującego). 

c) w sytuacji zamknięcia boiska udostępniona jest sala nr 13 oraz korytarz na drugim 
piętrze. 

2. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej, czytelni, idący do sekretariatu, pokoju 
nauczycielskiego, gabinetu pedagoga, logopedy lub gabinetu pielęgniarki, mogą przebywać 
na korytarzu na drugim piętrze, jednak nie dłużej niż to konieczne. 

3. Uczniowie korzystający z szatni, stołówki lub ubikacji mogą przebywać na korytarzu 
w piwnicy, jednak nie dłużej niż to konieczne. 

4. Uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły. 

5. Uczniowie w czasie przerw lub przed lekcjami zachowują się kulturalnie, dbając 
o bezpieczeństwo własne i innych uczniów: 

a) uczniowie spędzają przerwę w wyznaczonych miejscach, nie blokują ciągów 
komunikacyjnych; 

b) uczniowie chodzą po schodach prawą stroną; 

c) drugie śniadanie uczniowie spożywają siedząc w salach lub na korytarzach; 

d) korzystają z toalety zgodnie z jej przeznaczeniem; 

e) uczniom zabrania się: 

▪ otwierania okien na klatce schodowej, salach i w toaletach, 

▪ biegania, ślizgania się na schodach i na korytarzach, skakania ze schodów, 

▪ niszczenia mienia szkolnego i mienia innych uczniów; 

▪ śmiecenia, niszczenia dekoracji szkolnych; 

▪ zabawy piłkami na terenie szkoły i boiska; 

▪ używania telefonów komórkowych, smartwatch’y innych urządzeń, kategorycznie 
zabrania się robienia zdjęć, nagrywania filmów, nagrywania dźwięku.  

▪ jeżdżenia rowerami, deskorolkami, na rolkach itp. na korytarzach, w salach 
lekcyjnych i po boisku szkolnym. 

7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły (w czasie zajęć i bez zgody nauczyciela). 

8. Na boisku obowiązuje Regulamin boiska szkolnego. 

9. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w WSO. 


