Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 04/2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
w Rybniku z dn. 1 września 2015 r.
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
ROZDZIAŁ I
Wejście do szkoły i wyjście po skończonych zajęciach
1. Czas pobytu ucznia w szkole jest ściśle określony. Do szkoły należy przyjść na 10 minut przed
rozpoczęciem 1. lekcji i wyjść równo z dzwonkiem kończącym przerwę po ostatniej lekcji.
2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia po wejściu do szkoły udają się do swojej szafki, gdzie zostawiają
wierzchnie ubranie i zmieniają obuwie.
3. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć obowiązkowych i dodatkowych
(od rozpoczęcia do ich zakończenia) jest zabronione.

ROZDZIAŁ II
Zachowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja
i pod opieką nauczyciela wchodzą powoli do sali.
2. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt
w sekretariacie szkoły.
3. W przypadku braku zadania bądź nieprzygotowania do lekcji uczeń ma obowiązek na początku lekcji
zgłosić ten fakt nauczycielowi.
4. W trakcie lekcji uczeń jest aktywny i zaangażowany oraz wykonuje polecenia nauczyciela. Nie
rozmawia, nie spożywa posiłków, nie żuje gumy, nie korzysta z telefonu komórkowego
i innych urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela. Natychmiast poprawia swoje
zachowanie w przypadku zwrócenia uwagi przez nauczyciela.
5. Uczniowie sygnalizują chęć wypowiedzi lub zadania pytania poprzez podniesienie ręki. Zabierają
głos po wskazaniu przez nauczyciela.
6. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć do sali lekcyjnej wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba,
uczniowie wstają z miejsc i mówią „Dzień dobry”.
7. Uczniowie są zobowiązani do dbania o mienie szkolne (ławki, krzesła, sprzęt komputerowy, inne
sprzęty, pomoce dydaktyczne) oraz budynek szkolny, a zaobserwowane uszkodzenia natychmiast
zgłaszają nauczycielowi.
8. Uczeń zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek w swoim miejscu pracy.
9. Uczeń kładzie na swoim stoliku wyłącznie przybory szkolne: podręczniki, zeszyty oraz rzeczy
potrzebne do danego przedmiotu.
10. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po skończonej lekcji porządku (zbierają papierki,
zasuwają krzesła, dyżurni ścierają tablicę).
11. Po zakończeniu lekcji uczniowie za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzą na korytarz.
Zabrania się pozostawania w sali lekcyjnej podczas przerwy pod nieobecność nauczyciela.
12. Zwolnienie ucznia z zajęć dodatkowych następuje po przedłożeniu pisemnej informacji od rodzica
lub opiekuna.

ROZDZIAŁ III
Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych
1. Uczeń przebywa w trakcie przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcję.
2. Zabrania się uczniom samowolnego schodzenia z II piętra na I piętro i parter. Wyjątkiem jest
korzystanie z biblioteki szkolnej (należy to wcześniej zgłosić nauczycielowi dyżurującemu) oraz
przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie schodzą do stołówki na mleko.
3. Uczniowie nie korzystają z klatki schodowej znajdującej się od strony biblioteki pomiędzy parterem,
a pierwszym piętrem.
4. Uczniowie nie spędzają przerw w strefie przedszkolnej na parterze (wyjątek stanowi wizyta ucznia
w gabinecie pedagoga szkolnego).
5. Podczas przerwy uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych
pracowników szkoły.
6. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną.
7. Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali,
w której będą mieli lekcję.
8. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty, zauważone sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu uczeń natychmiast zgłasza nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu.
9. O złym samopoczuciu lub urazie na wskutek wypadku uczeń natychmiast zawiadamia nauczyciela
dyżurującego na korytarzu.
10. Uczniowie zachowują się uprzejmie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców
i innych osób dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu – ustępują miejsca, mówią „dzień
dobry”, „do widzenia”.
11. W czasie przerwy zabrania się:
• biegania,
• hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),
• siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno,
• wchodzenia na scenę,
• grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy,
• niewłaściwych zachowań, w tym: przezywania, wyśmiewania, obrażania, używania
wulgaryzmów, popychania, szarpania, kopania, uderzania
• śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego,
• kopania i rzucania przedmiotami,
• wspinania się oraz wychylania się przez poręcz,
• przebywania bez potrzeby w toaletach,
• korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody
nauczyciela.
12. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów.
14. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach wzdłuż ściany przy sali lekcyjnej
i spokojnie, w ciszy czekają na nauczyciela.
15. Przerwy na świeżym powietrzu.
16. Uczniowie schodzą na boisko pod opieką nauczyciela dyżurującego, który wchodzi na teren boiska,
jako pierwszy.
Podczas przerwy spędzanej na szkolnym boisku obowiązują dodatkowo następujące zasady:
a) wyjście na boisko jest obowiązkowe.
b) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu boiska szkolnego.
c) podczas przerwy można korzystać wyłącznie z toalety na parterze.
d) zabrania się także uczniom:
• wchodzenia do szkoły
• wychodzenia poza teren szkoły;

• siadania na schodach i poręczach;
• grania w piłkę nożną, siatkówkę itp. oraz korzystania z placu zabaw;
• jeżdżenia na rowerze, rolkach i deskorolce.
Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły i pod opieką nauczycieli
dyżurujących wchodzą do budynku.

ROZDZIAŁ IV
Korzystanie z sali gimnastycznej oraz szatni wychowania fizycznego
1. Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie oczekują na nauczyciela przed wejściem na zaplecze
w-fu. Na korytarz przed salą gimnastyczną oraz do szatni wchodzą tylko pod opieką nauczyciela.
2. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój zmienny. Strój gimnastyczny składa się z: obuwia
sportowego z białą podeszwą, koszulki z krótkim rękawem oraz ciemnych krótkich spodenek lub
getrów (przed kolano).
3. Ćwiczący rozbierają się w szatni, pozostawiają odzież i obuwie w należytym porządku. Uczniowie
zobowiązani są do zawieszenia ubrania na wieszaku i ułożenia plecaków wzdłuż ściany pod oknami.
4. Po przebraniu się uczniowie powinni niezwłocznie opuścić szatnię i oczekiwać na rozpoczęcie lekcji
przed salą gimnastyczną. Uczniowie zobowiązani są zachowywać się zgodnie z pkt. 8., 9. i 11.
rozdziału III (“Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych”).
5. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach na korytarzu i pod opieką nauczyciela
wchodzą do sali gimnastycznej.
6. Po zakończonej lekcji uczniowie szybko przebierają się i opuszczają szatnię, pozostawiając po sobie
porządek.
ROZDZIAŁ V
Świetlica Szkolna
1. Czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie zapisani do świetlicy muszą spędzać
w świetlicy szkolnej – w godzinach podanych zgodnie z deklaracją.
2. Jeżeli z ważnych powodów uczeń przyszedł do szkoły wcześniej powinien udać się do świetlicy
szkolnej i wpisać do „Świetlicowego Zeszytu Obecności”.
3. Oczekując na dodatkowe zajęcia uczeń ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej i wpisać się
do „Świetlicowego Zeszytu Obecności”.
4. Na śniadanie uczniowie klas I są przyprowadzani przez swoich nauczycieli i pod ich opieką
spożywają posiłek. Pozostawiają po sobie porządek (zasuwają krzesełka, wyrzucają śmieci
i odkładają kubeczki na okienko).
5. Uczniowie, którzy spożywają w szkole obiad, odnoszą tornistry pod salę, w której będą mieli kolejną
lekcję i udają się do świetlicy szkolnej. Jeżeli uczniowie skończyli lekcje, powinni zostawić swoje
tornistry w szafkach i zejść do świetlicy na obiad (poza uczniami przebywającymi po lekcjach
w świetlicy szkolnej).
6. W trakcie przebywania na świetlicy uczniowie przestrzegają “Zasad Zachowania w Świetlicy
Szkolnej” oraz “Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku”.

ROZDZIAŁ VI
Strój ucznia
1. Strój ucznia jest skromny, schludny i czysty.
2. W wyjątkowych sytuacjach ucznia obowiązuje noszenie stroju uroczystego. Strój uroczysty uczeń
powinien nosić w czasie:
• uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
• podczas reprezentowania szkoły (na konkursach, festiwalach, itp.)
• imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada
Pedagogiczna.
Przez strój uroczysty należy rozumieć:
• dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica,
• dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie.
3. Zabrania się noszenia:
• wyzywających ubrań (odsłaniających plecy, brzuch, dekolt, bieliznę osobistą itp.),
• wulgarnych czy propagujących wśród uczniów negatywne postawy napisów i rysunków na
ubraniach,
• nakrycia głowy w budynku szkolnym (czapek, kapturów),
• elementów subkultur młodzieżowych,
• pomalowanych paznokci i ufarbowanych włosów,
• makijażu.
4. Uczesanie ucznia powinno być skromne, schludne, bez ekstrawagancji.
5. Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia. Na terenie budynku szkoły wskazane jest obuwie
z podeszwą, która nie pozostawia śladów na podłodze.

ROZDZIAŁ VII
Uwagi końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem uczniów obowiązują zapisy zawarte
w innych wprowadzonych w szkole regulaminach.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczeń może być ukarany w formie:
a) ustnego upomnienia przez wychowawcę lub innego nauczyciela,
b) wystawienia uwagi,
c) pisemnego powiadomienia rodziców.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
4. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być
traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

