
REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29  

IM. JANUSZA KORCZAKA W BIELSKU- BIAŁEJ 

DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY I 

WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO UCZNIÓW 
 

 

 

Zasady ogólne 
  

Uczniowie mają obowiązek: 
 

a)wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,  

b)po ostatniej lekcji w danym dniu spokojnie zejść do szatni pod opieką  

nauczyciela, ubrać się i opuścić szkołę, 

c)na zajęcia dodatkowe czekać w świetlicy lub czytelni, a w szczególnych 

przypadkach za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna uczeń po 

zajęciach obowiązkowych może pójść do domu i wrócić na zajęcia 

dodatkowe, 

d)respektować wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole : regulamin 

sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej,  biblioteki, korytarzy, szatni, boisk 

sportowych, 

e)natychmiast poinformować o złym samopoczuciu oraz wszelkich  

innych niepokojących sytuacjach nauczyciela, z którym  ma zajęcia lub 

innego pracownika szkoły. 

 

Uczniowie nie mogą: 

 
a)zapraszać do szkoły osób obcych, 

b)wychodzić z klasy w czasie lekcji, 

c)nosić biżuterii zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu  

i innych, 

d)pić alkoholu, palić papierosów (w tym elektronicznych) i używać 

środków odurzających, 

e)opuszczać terenu szkoły w czasie przerw, 

f)przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających, bezpieczeństwu 

swojemu i innych (narzędzia ostre, łatwopalne, pirotechniczne, żrące, 

gazowe), 

g)przychodzić wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a  tylko 

w szczególnych przypadkach uczniowie mogą  pod opieką nauczyciela 

korzystać z czytelni lub świetlicy szkolnej ( za złamanie powyższych 

ustaleń i samowolne przebywanie na terenie budynku lub boiska 

szkolnego, placówka nie ponosi odpowiedzialności), 



h)przynosić wartościowych rzeczy do szkoły (szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za sprzęt i inne wartościowe rzeczy przynoszone do 

szkoły). 

 

Zachowanie na przerwie 

 
Uczniowie mają obowiązek: 
 

a)podczas przerw przebywać na terenie szkoły, zachowywać  się 

spokojnie, 

b)stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli dyżurujących na terenie 

szkoły, 

c)na dużej przerwie  w okresie jesienno – letnim możliwe jest wyjście na 

boisko (uczniowie mogą przebywać tylko na dziedzińcu i boisku 

trawiastym) – decyzje o wyjściu podejmuje nauczyciel dyżurujący na 

parterze, 

d)spędzania przerwy 15 minutowej (zgodnie z ustaleniami) 

1)na parterze – uczniowie  mający na szóstej lekcji wychowanie 

fizyczne i zajęcia w harcówce,  

2)na I piętrze –uczniowie mający na szóstej lekcji zajęcia  

w salach na I piętrze i na poddaszu,  

3)na II piętrze – –uczniowie mający na szóstej lekcji zajęcia  

w salach na II piętrze, 

e)poruszać się po klatce schodowej zgodnie z wyznaczonym  kierunkiem 

ruchu. 

 

Uczniowie nie mogą : 

 
a)biegać po korytarzach, klatkach schodowych, hałasować, 

b)przebywać na schodach, poddaszu (za wyjątkiem   korzystania  

w biblioteki i czytelni), w suterenie (za wyjątkiem przypadku korzystania 

ze sklepiku i stołówki), ubikacjach, w salach lekcyjnych, 

c)przebywać poza salą lekcyjną w czasie przerw  śniadaniowych (za 

wyjątkiem wyjścia do sklepiku lub toalety ), 

d)utrudniać innym poruszania się po szkole (popychanie,  kopanie, 

deptanie, uderzanie, podkładanie nóg, siadanie na parapetach, schodach). 

 

Po dzwonku na lekcję uczniowie : 

 
a)ustawiają się w uporządkowany sposób pod drzwiami sali,  w której 

odbywają się zajęcia, 

b)czekają na I piętrze na zajęcia odbywające się na poddaszu. 

 



Nieprzestrzeganie w/w obowiązków w zależności od rodzaju przewinienia 

skutkuje udzieleniem uwagi, a w dalszej kolejności zastosowaniem procedur 

zgodnych ze Statutem Szkoły. 

 

Zachowanie w sali lekcyjnej 

 
1)Uczniowie mają obowiązek : 

a)pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu 

zajęć, 

b)dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe  

(naprawa zniszczonego przez ucznia sprzętu jest obowiązkiem, nie karą), 

c)niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu 

i pomocy dydaktycznych. 

2)Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek  

w klasie (ustawienie krzeseł, wytarcie tablic, podlanie kwiatów, wietrzenie sali, 

gazetki). 

3)Każdy nauczyciel dba o powierzoną jego opiece salę oraz o każdą inną salę, w 

której odbywają się zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza 

opiekunowi sali. 

4) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (tabletów, odtwarzaczy mp3, 

smartwatchy, dyktafonów, kamer itp.).  Uczniowie mogą korzystać z telefonu 

szkolnego lub telefonu komórkowego wyłącznie za zgodą nauczyciela, pod 

opieką którego się znajdują. 

5)Na terenie szkoły obowiązuje nakaz przechowywania wszystkich urządzeń 

elektronicznych wyłączonych w plecakach lub torbach.  

 Uczeń łamiący powyższe zasady zobowiązany jest oddać urządzenie 

nauczycielowi. Urządzenie zostaje umieszczone w depozycie (w sejfie 

szkolnym) do momentu odebrania go przez rodziców (prawnych opiekunów 

ucznia). Nauczyciel zobowiązany jest odnotować zajście w zeszycie 

korespondencji. 

6)Podczas lekcji obowiązuje zakaz jedzenia i picia oraz żucia gumy, chodzenia 

po sali, huśtania na krześle. 

 

Zachowanie w szatni 

 
1)Szatnia jest monitorowana.  

2)Każdy uczeń odpowiada za swoja szafkę. 

3)Uczniowie mogą przebywać w szatni wyłącznie w celu zmiany obuwia  

i pozostawienia odzieży wierzchniej oraz pobrania obuwia sportowego. Buty 

powinny znajdować się w worku. 

4)Uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w 

szatni.  



Zachowanie w toaletach 

 
1)  Uczniowie mogą przebywać w toaletach wyłącznie w celach higienicznych. 

2)  Uczniowie mają obowiązek używać urządzeń sanitarnych i środków 

czystości zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Zachowanie podczas dojazdu do szkoły i do domu 

 
1) Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek : 

a)zachowywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów ruchu 

drogowego, 

b)posiadać przy sobie bilet miesięczny i ważną legitymację szkolną, 

c)w środkach komunikacji miejskiej zachowywać się kulturalnie, zgodnie 

z przyjętymi normami. 

2)W czasie wycieczek i wyjazdów uczeń obowiązany jest przestrzegać 

Regulaminu wycieczek SP 29.  

 

Wizerunek ucznia 

 
1)  Strój ucznia powinien być czysty, skromny i schludny. 

2)  Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego : 

a) codzienny – zgodny  z wizerunkiem ucznia (pkt.4) 

b) odświętny (galowy) – chłopcy – biała koszula i ciemne 

spodnie, dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica. 

3) Strój galowy obowiązuje podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

podczas uroczystości szkolnych i egzaminu ósmoklasisty. 

4) Uczniowie nie mogą nosić w szkole wyzywających strojów i makijażu. 

5)  Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, mieć zadbaną fryzurę stosowną do 

wieku.  

6)  Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia zamiennego oraz obuwia 

sportowego (halówki) przez cały rok szkolny, w sposób, który nie zagraża 

jego bezpieczeństwu. 

7)  Każdy uczeń dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty 

grzecznościowe. 

8)  Obowiązkiem każdego ucznia jest okazywanie szacunku innym osobom. 

 

 

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

zastosowanie kar zgodnie ze Statutem Szkoły. 


