
 

 Załącznik nr 1  do Statutu  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej 

 w Pszczółkach 

 

REGULAMIN SZKOŁY 

 

Wszyscy czujemy się współgospodarzami szkoły, przestrzegamy kultury 

w obiekcie szkolnym i poza nim, dbamy o dobre imię szkoły. 

1. Regulamin szkoły obowiązuje wszystkich uczniów naszej szkoły. 

2. W szkole wszyscy zachowujemy się godnie jak przystało na ucznia, dbamy o 

kulturę słowa i jesteśmy życzliwi w stosunku do siebie, nie naruszamy godności 

osobistej innych członków społeczności szkolnej. 

3. Uczniowie starsi szczególną opieką otaczają uczniów klas młodszych. 

4. Wszyscy mamy obowiązek posiadania dzienniczków uczniowskich. 

5. Uczniowie dowożeni po wyjściu z autobusu przychodzą bezpośrednio do szkoły i 

oczekują na zajęcia na terenie szkoły. 

6. Okrycia wierzchnie pozostawiamy w szatni. 

7. W szkole chodzimy w obuwiu zmiennym. 

8. Po dzwonku na lekcje ustawiamy się przy sali lekcyjnej, bądź w wyznaczonym 

miejscu. 

9. Do sali lekcyjnej wchodzimy z nauczycielem. 

10. Podczas zajęć lekcyjnych nie wychodzimy z klasy, nie zakłócamy spokoju, nie 

przebywamy na korytarzach. 

11. Na zajęcia rozpoczynające się później oczekujemy w świetlicy. 

12. W czasie zajęć szkolnych i w czasie przerw nie opuszczamy terenu szkoły. 

13. Nie palimy tytoniu, nie pijemy alkoholu i nie używamy środków odurzających. 

14. Dbamy o estetykę ubioru. Obowiązują nas zasady ubierania określone w statucie 

szkoły. 

15. Nie stosujemy „ostrego” makijażu, nie farbujemy włosów. 

16. Dbamy o higienę osobistą, odpowiedni wizerunek, który jest określony w statucie 

szkoły. 

17.  Biżuteria i ubiór nie powinny stwarzać zagrożenia dla naszego zdrowia i 

bezpieczeństwa. 



18.  Nie przynosimy do szkoły cennych przedmiotów, ponieważ szkoła nie ponosi 

za nie odpowiedzialności. 

19.  Nie wnosimy do szkoły przedmiotów niebezpiecznych (noży, ostrych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych itp.). 

20.  Korzystanie z telefonów komórkowych jest określone w statucie. 

21. Ponosimy odpowiedzialność materialną za zniszczenie mienia szkoły. Szkodę 

pokrywają nasi rodzice w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. 

22. Po zakończeniu lekcji dyżurni odpowiadają za pozostawienie porządku w sali. 

23. Po ostatnich zajęciach lekcyjnych w danej sali uczniowie   ustawiają krzesła na 

ławkach. 

24. W czasie przerw nie przebywamy w miejscach niedozwolonych i bez potrzeby 

 w toaletach. 

25. Na schodach i korytarzach poruszamy się prawą stroną. Nie tarasujemy przejść. 

26. Podczas przerw respektujemy polecenia nauczycieli dyżurujących. 

27. Jeżeli korzystamy ze świetlicy, udajemy się tam bezpośrednio po zakończonych 

zajęciach szkolnych. 

28. Po skończonych zajęciach nie przebywamy bez potrzeby na terenie szkoły. 

 

Czy wiesz, że w szkole spędzasz około 1/3 doby? 

Postępując zgodnie z regulaminem, zadbasz o bezpieczeństwo i miłą atmosferę w 

szkole. 

Regulamin  szkoły zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski,   

                                                        Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców 


