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STANDARDY ZACHOWAŃ UCZNIÓW W CZASIE POBYTU W 

SZKOLE 

 

 

CELE: 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie pobytu w szkole. 

2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły. 

3. Dbanie o kulturę słowa i zachowanie uczniów. 

4. Wdrażanie do sumiennego wykonywania obowiązków i systematycznej 

pracy. 

 

Standardy zachowań ucznia w codziennych sytuacjach szkolnych 

 

1. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w czasie zajęć 

lekcyjnych określonych tygodniowym planem lekcji dla danej klasy i 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub na terenie szkoły 

zgodnie z planem tych zajęć. 

2. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły poza lekcjami tylko w 

bibliotece, czytelni lub w świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych stosują się do 

regulaminów obowiązujących na danych zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Uczniowie klas IV-VIII mogą przebywać w części klas I-III tylko podczas 

obiadu na stołówce szkolnej lub wykonując polecenie pracowników 

szkoły. 

5. Uczniowie powinni przychodzić na wszystkie organizowane na terenie 

szkoły zajęcia najwyżej na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jeżeli będą 

wcześniej obowiązkowo czekają na przerwę w szatni szkolnej. Po 

zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie udają się do domu. 

6. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko 

za pisemną zgodą wychowawcy lub dyrektora szkoły, na pisemny 

wniosek rodziców lub po telefonicznym uzgodnieniu. Informacje tego 

typu powinny znajdować się w dokumentacji wychowawcy klasy. 

7. Uczniowie czekają na rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych  w świetlicy lub 

przy salach w których dane zajęcia mają się planowo odbywać. 

8. Po przyjściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni, zmieniają 

obuwie i czekają na wychowawcę lub nauczyciela uczącego w danej 

klasie lub udają się w świetlicy szkolnej. 

9. Po dzwonku na lekcje uczniowie odbierani są ze świetlicy bądź szatni 

szkolnej przez nauczyciela. 

10. Po wejściu do klasy uczniowie zajmują miejsca w ławkach i po powitaniu 

przygotowują się do lekcji.  
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11. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych lub na korytarzu i 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

12. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, tzn.: 

 spacerują lub siedzą na ławeczkach, 

 nie biegają w budynku szkolnym (w tym korytarze, schody, klasy), 

 nie siadają na parapetach okien i obudowach kaloryferów, 

 nie organizują i nie uczestniczą w niebezpiecznych zabawach, 

 nie przebywają bez potrzeby w toaletach. 

13. Uczniowie klas I-III nie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego 

(automatu) w czasie lekcji. 

14. Uczniom zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych sprzętów i 

przedmiotów, w tym: petardy, scyzoryki, zapałki, zapalniczki, lasery, itp. 

15. Na terenie szkoły uczniowie nie grają w gry hazardowe typu kapsle, karty 

różnego rodzaju itp. 

16. Na terenie szkoły uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnego sprzętu 

sportowego na określonych zajęciach pod kontrolą i opieką nauczyciela.  

17. Podczas lekcji oraz innych zajęć (uroczystości szkolne, apele, wyjścia do 

kina, teatru i filharmonii itd.), telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki 

oraz inne urządzenia elektroniczne uczniów muszą być wyłączone i 

schowane w tornistrach. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

zniszczenie lub zagubienie w/w przedmiotów. 

18. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zakaz robienia zdjęć, kręcenia 

filmów, oraz nagrywania przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, dyktafonów, kamer, jeżeli nie wynika to z polecenia 

nauczycieli. 

19. Uczniom, którzy  nie przestrzegają  zasad dotyczących używania wyżej 

wymienionych urządzeń grozi odebranie sprzętu, po który rodzice będą 

musieli zgłosić się do szkoły. 

20. Uczniowie przestrzegają wszystkich regulaminów obowiązujących w 

szkole. 

21. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania wszelkiego rodzaju 

przemocy w stosunku do innych osób. 

22. Wszystkich uczniów obowiązuje stosowanie zasad kultury oraz schludny 

wygląd. 

23. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierający uczniów, którzy nie są 

zapisani do świetlicy po zakończonych zajęciach zobowiązani są do 

czekania na dzieci w szatni szkolnej.  
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Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych 

 

1. Na imprezy i uroczystości szkolne uczniowie przychodzą i pozostają pod 

opieką wyznaczonego nauczyciela. 

2. Na uroczystości szkolne: 

 rozpoczęcie roku szkolnego, 

 zakończenie roku szkolnego, 

 ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

 apele podsumowujące I oraz II semestr, 

 uroczystości klasowe, 

uczniowie przychodzą ubrani w strój galowy.  

3.Strój galowy ucznia stanowią:  

 biała bluzka lub koszula, 

 granatowa lub czarna spódnica lub spodnie, 

 odpowiednie obuwie. 

 

Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości 

pozaszkolnych 

 

1. Uczniowie przed wyjściem poza teren szkoły czekają ustawieni parami na 

opiekującego się nimi nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym. 

2. Poza terenem szkoły uczniowie poruszają się wyłącznie w parach. 

3. W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, 

oraz regulaminami. 

4. W czasie imprez odbywających się poza terenem szkoły uczniowie 

przestrzegają regulaminów opracowanych przez organizatora imprezy. 

 

Standardy zachowania uczniów w trakcie trwania lekcji 

 

1. Na sygnał dzwonka uczniowie pod pieką nauczyciela prowadzącego 

lekcję ustawiają się przed salą lekcyjną. 

2. Do klasy pierwsze wchodzą dziewczynki, a następnie chłopcy. 

3. W klasie uczniowie wieszają tornistry ( należy dopilnować, aby 

pozostawały na wieszaku przez kolejne zajęcia) i witają się z 

nauczycielem. 

4. Po rozpakowaniu należy zwracać uwagę na ład i porządek na ławce przez 

okres trwania zajęć. 

5. W czasie lekcji uczniowie nie jedzą i nie piją napojów, pożywienie musi 

znajdować się w tornistrze w miejscu do tego przeznaczonym. 

6. W czasie lekcji uczniowie wykonują polecenia nauczyciela. 

7. Chęć wypowiedzi oznajmują poprzez podniesienie ręki w górę. 
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8. Po zakończeniu zajęć opuszczają klasę lekcyjna na wyraźne polecenie 

nauczyciela, mogą wyjść na przerwę lub do domu. 

9. Po zakończeniu zajęć należy dopilnować, aby klasa została pozostawiona 

w należytym porządku. 

10. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III są odprowadzani przez 

nauczyciela do szatni, do świetlicy lub na inne zajęcia szkolne. 

 

Standardy pełnienia dyżurów przez uczniów 

 

        Dyżurny klasy. 

     Zadania: 

1. Dba o ład i porządek w klasie po zakończonej lekcji. 

2. Pomaga nauczycielowi podczas lekcji w czynnościach porządkowych. 

     Obowiązki: 

1. Po zakończonej lekcji: 

 wyciera tablicę, 

 wietrzy salę, 

 ustawia ławki i krzesełka, 

 zbiera śmieci, 

2. Przynosi kredę do klasy. 

3. Na polecenie nauczyciela wykonuje prace porządkowe podczas lekcji, 

np.: rozdaje i zbiera pomoce dydaktyczne. 

      Regulamin: 

1. Dyżur klasowy trwa tydzień. 

2. Dyżur klasowy pełni dwóch/ trzech uczniów wyznaczonych przez 

wychowawcę klasy. Nazwiska dyżurnych wpisane są w dzienniku 

lekcyjnym klasy. 

3. Sposób wywiązywania się z obowiązków dyżurnego klasowego jest 

uwzględniany w ocenianiu zachowania jako wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia. 

4. O sposobie pełnienia dyżuru mogą informować wychowawcę 

nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pracownicy szkoły. 

 

Standardy zachowania uczniów w szatni szkolnej 

 

1. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej przed i po zajęciach w szkole. 

2. Zostawiają okrycie wierzchnie w wyznaczonym boksie. 

3. Uczniowie nie zostawiają w szatni cennych przedmiotów. 

4. W szatni mogą przebywać tyle czasu, ile zajmuje uczniowi przebranie się. 

5. W szatni oczekują na nauczyciela uczniowie przed lekcjami, którzy są 

przyprowadzani do szkoły przez rodziców i pozostają pod ich opieką do 

momentu odebrania uczniów przez danego nauczyciela. 
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Standardy zachowania uczniów w stołówce szkolnej 

 

1. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadu w godzinach 11.30 – 14.00 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 Na obiad uczniowie klas I – II idą i wracają pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. Natomiast uczniowie klas III sami przychodzą na 

stołówkę na pierwszej przerwie obiadowej, pozostają tam pod opieką 

nauczyciela dyżurującego i samodzielnie wracają do klas. 

2. Uczeń korzystający z obiadów powinien mieć wykupiony obiad przez 

rodziców/ prawych opiekunów. 

3. W stołówce każdy powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i 

kulturalnego zachowania. 

4. W stołówce w razie potrzeby uczniowie wykonują polecenia nauczycieli 

pełniących dyżur oraz pracowników stołówki. 

 

 

Standardy zachowania uczniów w świetlicy szkolnej 

 

1. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej przebywają w niej przed i po 

zajęciach lekcyjnych w godzinach 6.30 – 17.30. Wyjątek stanowią 

uczniowie klas I - III nie uczęszczający na lekcje religii i przebywający w 

tym czasie w świetlicy. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach 101, 104,105, 106 i 014 oraz 

w salach nauczania zintegrowanego, w przypadkach dzielenia zbyt 

licznych grup . 

3. W godzinach  6.30 – 7.00 wszyscy uczniowie przebywają w jednej sali - 

105, w godzinach 7.00 – 16.30  uczniowie przebywają w salach 101, 104, 

105, 106, 014,  natomiast od godziny 16.30 – 17.30 – w sali 105 i 106. W 

pozostałych godzinach zajęcia opiekuńczo – wychowawcze odbywają się 

w salach 101, 104, 105,106 i 014 zgodnie z przyjętym harmonogramem 

pracy świetlicy szkolnej. 

4. Uczniowie przed wejściem do świetlicy mają obowiązek pozostawienia 

obuwia i odzieży wierzchniej w szatni szkolnej. Obuwie zmienne w 

świetlicy jest obowiązkowe. 

5. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie Regulaminu Świetlicy SP 55. 

Do świetlicy uczniowie są przyprowadzani przez rodziców (przed 

lekcjami) i przez wychowawców lub innych nauczycieli po lekcjach. 

6. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

uczniów, którzy nie zostają przyprowadzani bezpośrednio do świetlicy 

przez rodziców (prawnych opiekunów), rodzeństwo, a samodzielnie 

poruszają się po szkole. 

7. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniów do świetlicy przyprowadza 

nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję. 
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8. Dzieci, które nie są zapisane do świetlicy i  nie są odebrane przez 

rodziców pozostają pod opieką wychowawców klas lub nauczycieli 

prowadzących ostatnią lekcję. Po skontaktowaniu się  z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami przez wychowawcę lub nauczyciela, uczeń może 

być przyprowadzony do świetlicy szkolnej z pełną informacją dotyczącą 

jego odbioru. Obowiązkiem wyżej wymienionego nauczyciela jest 

przekazanie wychowawcy świetlicy aktualnych danych kontaktowych z 

rodziną ucznia. 

9. Dzieci z oddziałów przedszkolnych są odbierane przed zajęciami 

lekcyjnymi przez wychowawcę grupy lub innych nauczycieli. 

10. Uczniowie mogą opuścić świetlicę szkolną tylko z osobami 

upoważnionymi do odbioru, wymienionymi na piśmie przez rodziców / 

prawnych opiekunów. 

11. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz samodzielnego jej opuszczania bez 

pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 

12. Nauczyciel – wychowawca świetlicy nie wyraża zgody na opuszczenie jej 

przez uczniów na telefoniczną prośbę rodziców, prawnych opiekunów i 

znajomych. 

13. Uczniowie będący przed zajęciami lekcyjnymi spożywają obiad o 

godzinie 11.30, będący w trakcie lekcji jedzą podczas zajęć z 

nauczycielem lub podczas przerwy obiadowej, natomiast uczniowie 

uczęszczający do świetlicy i będący po lekcjach spożywają posiłek  o 

godzinie 11.30 lub 12.30. 

14. Podczas spożywania obiadu po lekcjach uczniowie ze świetlicy pozostają 

pod opieką nauczyciela dyżurującego w stołówce szkolnej. 

15. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zobowiązani są do: 

 aktywnego i kulturalnego uczestnictwa w zajęciach, 

 wykonywania poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy, 

 dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych, 

 poszanowania sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, 

 opuszczania świetlicy za zgodą wychowawcy, 

 powiadamiania wychowawcy o wszelkich nieprawidłowościach 

mających miejsce w świetlicy i szkole, 

 przyniesienia wyprawek do dnia 15 października bieżącego roku 

szkolnego. 

16. Po przyjściu do świetlicy uczniowie witają się z nauczycielem, kładą 

tornistry na półkach do tego przeznaczonych i siadają na dywanie w celu 

sprawdzenia obecności. 

17. Obecność w świetlicy sprawdzana jest na każdej godzinie lekcyjnej. 

18. Wszelkie posiłki uczniowie spożywają przy stolikach. 

19. Zakazuje się przynoszenia do świetlicy niebezpiecznych sprzętów i 

przedmiotów. 
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20. Niewskazane jest przynoszenie do świetlicy drogich zabawek i sprzętów 

elektronicznych (np. tablety, telefony, PSP itp.)  

21. Nauczyciele – wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie 

drogocennych i atrakcyjnych przedmiotów, sprzętów i telefonów 

komórkowych przynoszonych do świetlicy szkolnej lub ich uszkodzenie 

podczas zabawy z rówieśnikami. 

22. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej po 

wcześniejszym powiadomieniu i uzyskaniu zgody wychowawcy świetlicy 

oraz wpisaniu do zeszytu i ustaleniu godziny powrotu. 

23. Uczniowie klas I – III mogą korzystać ze sklepiku szkolnego jeden raz w 

czasie pobytu w świetlicy na podstawie pisemnej zgody rodziców. Znają 

także listę artykułów spożywczych, których nie wolno kupować. 

24. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody po uprzednim zgłoszeniu 

tego wychowawcy. 

25. Dzieci korzystają z toalety szkolnej po uprzednim zgłoszeniu tego 

wychowawcy. Uczniowie klas I w pierwszych tygodniach pobytu w 

szkole chodzą do toalety ze starszymi kolegami. 

26. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie wychodzą pod 

opieką nauczyciela – wychowawcy świetlicy na boisko szkolne lub plac 

zabaw po wcześniejszym ubraniu się w szatni i zmianie obuwia. 

Uczniowie ustawiają się parami, zachowują ciszę na korytarzu i w szatni 

oraz na boisku zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa. 

27. W przypadku wyjścia na boisko szkolne lub plac zabaw kilku grup 

świetlicowych, każda grupa przebywa w innej części boiska. 

28. Rodzice odbierający swoje dziecko do domu, obowiązkowo informują o 

tym fakcie nauczyciela – wychowawcę świetlicy. 

29. Uczniowie przebywający na boisku, w razie konieczności korzystają z 

toalety znajdującej się na obiekcie sportowym. Młodsze dzieci  

zaprowadzane są przez starsze koleżanki lub kolegów. Po przyjściu 

powiadamiają swojego wychowawcę ze świetlicy. 

 

 
 
 

 


