
Procedura  zachowania się uczniów w szkole. 

1.0 Cel procedury.
Celem procedury jest określenie podstawowych dodatkowych  zasad niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania szkoły dotyczących uczniów. 

2.0 Zakres procedury
Budynek szkoły, sale lekcyjne, boisko szkolne 

3.0 Zainteresowani 
Uczniowie, pracownicy pedagogiczni

4.0 Opis działania

SALA LEKCYJNA

Uczniowie mają prawo do:

 udziału  w zagospodarowaniu  powierzonej  im sali  lekcyjnej  wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą, 

 kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. 

Uczniowie mają obowiązek:

 pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 
 dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 

 niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy 
dydaktycznych. 

ODPOCZYNEK I ZACHOWANIE W CZASIE PRZERW

Uczniowie mają prawo do:

 odpoczynku podczas przerwy, 

 dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, 
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze. 

Uczniowie nie mogą:

 biegać po korytarzach, klatkach schodowych, siadać na parapetach i poręczach, 
przebywać bez potrzeby w toaletach, przebywać w zakamarkach

 przynosić do szkoły własnych piłek i grać nimi w czasie przerw lekcyjnych, przed 
lekcjami i po zakończonych zajęciach



 zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych uczniów ( popychać, podkładać
nóg itp.), 

 zapraszać do szkoły osób obcych

 samowolnie opuszczać budynku szkolnego (sklep, ulica, dom)

 przebywać w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki nauczyciela

PRACE DOMOWE

Uczniowie mają prawo do:

 uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, 

 ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe. 

Uczniowie mają obowiązek:

 starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 
 kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały 

zadane. 

ZESZYT PRZEDMIOTOWY

Uczniowie mają prawo do:

 ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt. 

Uczniowie mają obowiązek:

 starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli. 

 OCENIANIE

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określają Wewnętrzne Zasady 
Oceniania. ( Statut Szkoły – Rozdział VII )

 WEJŚCIE DO KLASY 

 Uczniowie ustawiają się parami przed klasą. 
 Nauczyciel otwiera klasę i  wchodzi jako pierwszy. 

 Uczniowie spokojnie wchodzą za nauczycielem  do klasy zachowując kolejność, w 
jakiej ustawili się przed klasą. 

 Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie. 

 Uczniowie przygotowują się do lekcji. 



 Nauczyciel sprawdza obecność. 

   ZACHOWANIE W CZASIE LEKCJI

 Uczeń ma obowiązek niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie. 
 Nie je, nie pije, nie żuje gumy. 

 Nie trzyma  na ławce żadnych przedmiotów, niebędących pomocami do danej lekcji.  

 W czasie lekcji uczeń nie może wychodzić z klasy, jedynie w sytuacjach wyjątkowych
dopuszczalna jest możliwość opuszczenia klasy za zgodą nauczyciela. 

 Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcji religii przebywają w tym czasie w 
świetlicy lub czytelni, lub w przypadku, gdy jest to ich pierwsza bądź ostatnia lekcja 
mogą przebywać w domu, po uprzednim ustaleniu tej procedury z wychowawcą klasy.

 Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie wstają i ponownie siadają. 

 ZAKOŃCZENIE LEKCJI

 Dzwonek jest sygnałem dla nauczyciela do zakończenia lekcji. Nauczyciel decyduje o 
tym, kiedy uczniowie opuszczą klasę zważając na fakt, iż mają oni prawo do 
odpoczynku podczas przerw. 

 Uczniowie są zobowiązani pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to 
wszyscy, a kontrolują dyżurni.

ZASADY GRZECZNOŚCIOWE

 Uczeń przychodząc do szkoły mówi „dzień dobry” wszystkim napotkanym 
pracownikom szkoły , w tym czasie nie trzyma rąk w kieszeniach. 

 W stołówce uczeń stosuje elementarne zasady kulturalnego zachowania przy stole. 

 Uczeń nie może namawiać ani zmuszać innych do złych zachowań. 

     BEZPIECZEŃSTWO 

    ∙  Drzwi od wejścia głównego otwierane są o godz. 6.30 – korzystają z nich dzieci              
zapisane do świetlicy szkolnej i przyprowadzane do szkoły w godz. 6.30 – 7.30 

    ∙  Drzwi boczne ( wejście od szatni) otwierane są o godz. 7.30 

    ∙  Uczniowie na teren szkoły ( korytarze ) wpuszczani są o 7.45

    ∙  Szatnie otwierane są 5 min przed przerwą, a zamykane 5 min po przerwie ( nie dotyczy   
godz. 8.00 gdzie szatnie zamykane są o 8.15. 



5.0 Odpowiedzialność
Osoby , których dotyczy niniejsza procedura ściśle przestrzegają  prawidłowego  jej 
stosowanie

6.0 Dokumenty związane
1. Statut
2. Regulamin boiska szkolnego
3. Regulamin placu zabaw
4. Regulamin szatni 


