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WSTĘP  

REGULAMIN SZKOLNY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 

im. Króla Stefana Batorego w Warszawie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

osobistego uczniów oraz umożliwia zachowanie porządku oraz dyscypliny na terenie 

szkoły. 

Regulamin opracowano w oparciu o Statut Szkoły, a jego celem jest 

uszczegółowienie zawartych tam zapisów zgodnie z potrzebami szkoły. 

§ 1 

SPRAWY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW 

1. Uczniowie przebywają w szkole zgodnie z liczbą godzin określoną w planie 

lekcji, a ich obowiązkiem jest punktualne przychodzenie na zajęcia. 

2. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole, uczestnicząc 

w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę 

(wówczas opiekę nad nimi sprawuje organizator zajęć), lub pod opieką 

świetlicy szkolnej. W innych przypadkach przebywanie uczniów na terenie 

szkoły poza planem zajęć jest zabronione. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia – wskazane jest obuwie na 

jasnej, antypoślizgowej podeszwie. 

4. Samowolne opuszczanie terenu szkoły (budynku oraz boiska szkolnego) od 

momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia jest zabronione. 

5. Uczniowie wychodzą z budynku szkoły na boisko lub plac zabaw wyłącznie 

pod opieką nauczyciela. 

6. Na teren szkoły nie wolno wprowadzać obcych osób bez zgłoszenia tego faktu 

w sekretariacie szkoły lub na portierni. 

7. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzach w pobliżu sali lekcyjnej, w której 

mają zajęcia lub w stołówce – jeśli spożywają posiłki wydawane przez 

stołówkę szkolną. 

8. W czasie przerw uczniowie mogą spacerować, zjeść drugie śniadanie lub 

obiad, a także skorzystać z toalety (korzystanie z toalety w czasie lekcji 

powinno ograniczać się do absolutnej konieczności). 

9. Uczniowie nie powinni przebywać w toaletach bez potrzeby, w czasie gdy 

z nich nie korzystają. 

10. Obowiązkiem uczniów jest używanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
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11. Podczas przerw zabronione jest: bieganie po korytarzach, krzyki, siadanie na 

parapetach, otwieranie okien, blokowanie klatek schodowych, schodzenie do 

szatni. 

12. Uczniom nie wolno w żaden sposób prowokować kolegów do zachowań 

agresywnych, ani stwarzać jakichkolwiek sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczniów. 

13. Jeżeli w czasie przerwy uczeń zauważy, lub będzie uczestnikiem sytuacji 

zagrażającej bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, jego obowiązkiem 

jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie nauczyciela dyżurującego. 

14. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej, w której 

mają zajęcia. 

§ 2 

ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS ZAJĘĆ 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych 

oraz odrabianie prac domowych, a także uzupełnianie braków wynikających 

z nieobecności. 

2. W czasie trwania zajęć lekcyjnych żaden uczeń nie może przeszkadzać 

nauczycielowi i kolegom swoim zachowaniem, niedopuszczalne jest także 

chodzenie po sali bez zgody nauczyciela. 

3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą opuszczać sali 

lekcyjnej (poza sytuacjami wyjątkowymi – zawsze w takich wypadkach 

wymaga to wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia). 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o podręczniki, sprzęty i szkolne pomoce 

naukowe a także o porządek w salach, w których ma zajęcia. 

5. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do zapisów określonych 

w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych nauczycieli. 

6. O zakończeniu lekcji uczniów informuje nauczyciel a nie dzwonek. 

7. Podczas zajęć uczniom nie wolno: spożywać posiłków, żuć gumy, trzymać na 

ławce rzeczy, które nie są potrzebne do lekcji. 

8. Uczniowie zajmują miejsca w ławkach w porządku wyznaczonym przez 

nauczyciela, a podczas zajęć są zobowiązani do bezwzględnego stosowania 

się do jego poleceń. 

9. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę lekcyjną w ładzie i czystości. 
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§ 3 

NORMY I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 

1. Uczniowie mają obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, 

pracowników szkoły i kolegów, a także podporządkowywać się zarządzeniom 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz prawom określonym w Statucie 

Szkoły. 

2. Obowiązkiem uczniów jest kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz 

nieużywanie wulgaryzmów. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek zachowywać się godnie podczas uroczystości 

szklonych, ceremonii grania hymnu państwowego oraz okazywać szacunek dla 

sztandaru szkoły. 

4. Niedopuszczalne jest palenie tytoniu, używanie e-papierosów oraz stosowanie 

innych używek na terenie szkoły. 

5. Uczniowie mają obowiązek dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne 

i kolegów, w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

obowiązujących regulaminów, oraz stosowanie się do poleceń nauczycieli 

i innych pracowników szkoły. 

6. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek i innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia. 

§ 4 

STRÓJ I WYGLĄD UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 

1. Elementy stroju uczniów nie powinny nadmiernie eksponować odkrytego ciała. 

2. Zabronione jest prezentowanie na odzieży symboli i napisów o treściach 

wulgarnych, a także w jakikolwiek sposób naruszających dobre imię innych 

osób oraz zasady tolerancji. 

3. W szkole obowiązuje zakaz noszenia okazałej biżuterii i ozdób zagrażających 

bezpieczeństwu, a także wyzywającego koloru włosów, paznokci lub ostrego 

makijażu. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy. 

5. W czasie uroczystości szkolnych uczniowie mają obowiązek nosić strój galowy: 

biała bluzka/koszula, granatowa lub czarna spódnica/spodnie. 

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje obuwie sportowe i strój 

sportowy, określony w regulaminie sali gimnastycznej. 
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7. Jeśli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym, 

uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia przed wyjściem na boisko. 

8. Strój gimnastyczny służy tylko do zajęć sportowych, uczniowie nie wchodzą 

w nim na inne zajęcia lekcyjne, do stołówki ani biblioteki szkolnej. 

§ 5 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

1. Szkoła nie odpowiada za przedmioty przyniesione przez uczniów, które nie są 

niezbędne do zajęć lekcyjnych - w szczególności przedmioty wartościowe, 

pieniądze, biżuterię, ozdoby, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny (w tym 

telefony komórkowe). 

2. W czasie zajęć lekcyjnych telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny, 

który uczeń ma przy sobie musi być bezwzględnie wyciszony lub wyłączony, 

nie powinien również znajdować się na ławce – korzystanie z niego jest 

zabronione. Użycie telefonu jest możliwe wyłącznie na prośbę nauczyciela 

(w przypadku, gdy jest to potrzebne w przebiegu lekcji). 

3. Na terenie szkoły korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy muzyki lub innych urządzeń elektronicznych dozwolone jest 

wyłącznie podczas długich przerw, w salach lekcyjnych, pod dozorem i za 

zgodą nauczyciela. 

4. W przypadku korzystania przez uczniów w dozwolonym czasie z urządzeń 

odtwarzających dźwięki, niezbędne jest korzystanie przy tym ze słuchawek. 

5. Zabronione jest korzystanie ze szkolnej sieci prądowej w celu ładowania 

telefonów/innych urządzeń elektronicznych. 

6. Bezwzględnie zabronione jest: nagrywanie dźwięków, filmowanie 

i wykonywanie zdjęć innym uczniom, nauczycielom i pracownikom 

szkoły. 

§ 6 

ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI UCZNIÓW 

1. Korespondencja z rodzicami/opiekunami uczniów odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny lub pocztę służbową, jedynie w uzasadnionych przypadkach 

telefonicznie. 

2. Uczniowie mają obowiązek nosić zeszyt do korespondencji 

z rodzicami/opiekunami. 
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3. Rodzice/opiekunowie wezwani przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

mają obowiązek skontaktować się z nim niezwłocznie. 

4. Spotkania rodziców/opiekunów z nauczycielami odbywają się w czasie zebrań 

klasowych lub dni otwartych, a w sytuacjach nagłych zawsze po uprzednim 

umówieniu się. 

5. W przypadku celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego, a także 

należącego do innych osób, uczniowie lub ich rodzice/opiekunowie są 

zobowiązani do naprawienia szkody lub pokrycia strat materialnych. 

6. Rodzice/opiekunowie muszą osobiście odebrać dziecko ze szkoły w przypadku, 

gdy źle się poczuje w trakcie zajęć lekcyjnych. 

7. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek 

rodziców/opiekunów. 

§ 7 

KARY DYSCYPLINARNE 

1. Naruszanie przez uczniów zapisów niniejszego regulaminu skutkować będzie 

obniżeniem oceny z zachowania oraz nałożeniem odpowiednich kar, 

przewidzianych w Statucie Szkoły. 

2. Uczniowie, którzy mają obniżoną ocenę z zachowania nie mogą reprezentować 

szkoły w konkursach oraz zawodach sportowych. 

§ 8 

SYTUACJE NADZWYCZAJNE 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych, oprócz niniejszego regulaminu, zastosowanie 

mają zapisy Regulaminu i Procedur, zgodne z wytycznymi MEiN, GIS oraz MZ. 


