
 

 

REGULAMIN SZKOŁY 
 
Regulamin określa szczegółowo procedury lekcyjne i inne, w tym prawa i obowiązki 

uczniów, stanowiąc integralną część Statutu Szkoły Podstawowej nr 66 we Wrocławiu. 

 

§ 1. 

Procedury lekcyjne: 
1. Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00. W wyjątkowych sytuacjach, 

wynikających z organizacji pracy szkoły, zajęcia mogą rozpoczynać się tzw. lekcją 

zerową o godzinie 7.10. 

2. Wejście do klasy: 

a) po usłyszeniu dzwonka na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą parami. 

b) po wejściu do klasy wszyscy uczniowie stają przy ławkach i witają się 

z nauczycielem, a dopiero potem wyjmują niezbędne przedmioty szkolne. 

c) uczeń spóźniony na lekcję, przeprasza za spóźnienie, siada w ławce, usprawiedliwia 

się dopiero po zakończeniu lekcji. 

d) do żadnej sali lekcyjnej uczniowie nie mogą wchodzić bez zgody nauczyciela. 

3. Zachowanie w czasie lekcji: 

a) uczniowie podczas lekcji nie jedzą, ani nie żują gumy; mogą się napić, lecz swoim 

zachowaniem nie przeszkadzają przy tym nauczycielowi i rówieśnikom. 

b) na ławce trzymają tylko rzeczy, przybory szkolne wymagane przez nauczyciela. 

c) jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają, witają ją, ponownie 

siadają na polecenie nauczyciela. 

d) uczniowie nie mogą samowolnie zmieniać miejsca w klasie; o miejscu siedzenia 

ucznia decyduje nauczyciel. 

e) uczniowie wchodzący do sali lekcyjnej w celu przekazania klasie informacji, witają 

się z nauczycielem i pytają nauczyciela o zgodę. 



 

f) uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania 

w tym czasie w czytelni, a jeśli ta jest zamknięta, zgłaszają się do pedagoga szkolnego 

lub wicedyrektora, który wskaże im stosowne miejsce. 

g) uczniowie, którzy przebywają w szkole przed planowanym rozpoczęciem zajęć, udają 

się do czytelni. 

h) lekcja kończy się na wyraźny komunikat nauczyciela, a nie na dzwonek. 

i) uczniowie po każdych zajęciach są zobowiązani pozostawić po sobie porządek; 

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy wychodzą z sali 

ostatni. 

4. Zastępstwa: 

a) uczniowie zobowiązani są do przygotowania się do zapowiedzianego zastępstwa. 

b) uczniowie codziennie mają obowiązek zapoznawania się ze zmianami w dzienniku 

elektronicznym. 

c) jeśli 5 minut po dzwonku nauczyciel nie przychodzi na zajęcia, przewodniczący klasy 

niezwłocznie powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

 

§ 2. 

Procedury inne niż lekcyjne: 
1. Uczniowie w sposób kulturalny i z szacunkiem odnoszą się do wszystkich 

pracowników szkoły. 

2. Nie używają wulgaryzmów, nie stosują żadnej formy przemocy. 

3. Nie biegają po korytarzach i klatkach schodowych. 

4. Nie zaśmiecają korytarzy, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły, śmieci 

wyrzucają do oznaczonych koszy (zgodnie z zasadami segregacji). 

5. Uczniowie dbają o mienie szkoły, za zniszczenie i uszkodzenie mienia szkolnego lub 

własności kolegów ponoszą karę dyscyplinarną, a ich rodzice (opiekunowie) 

odpowiedzialność materialną (finansową); o ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć 

wyrządzoną szkodę. 

6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, 

mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. 



 

§ 3. 

Inne ustalenia: 
1. W czasie przerw, o ile pozwalają warunki atmosferyczne, uczniowie mogą przebywać 

na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego, w przeciwnym przypadku 

nie wolno opuszczać budynku szkolnego. 

2. Przebywając na zewnątrz budynku szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa; mogą spacerować po terenie, grać w gry i piłkę na boisku.  

Nie mogą jednak jeździć rowerem, hulajnogą, deskorolką itp 

3. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

4. W szatni uczniowie przebywają wyłącznie w celu zostawienia w szafce lub zabrania  

z niej niezbędnych rzeczy. Szatnia to nie miejsce spotkań  

5. Uczniowie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego. Jeśli muszą porozmawiać 

z nauczycielem, pukają, pytają o nauczyciela i cierpliwie czekają, aż ten wyjdzie  

do nich na korytarz. 

6. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie wyłączają urządzenia elektroniczne 

i telekomunikacyjne (także smartwatche)  chowają je, zabezpieczają i nie mają prawa 

ich używania w szkole. Zakaz ten obowiązuje także podczas wszystkich zajęć 

organizowanych przez szkołę, również poza jej terenem;  w razie nieprzestrzegania 

tego zakazu nauczyciel ma prawo skonfiskować urządzenie. Skonfiskowany sprzęt 

zostaje zamknięty w sejfie i może być zwrócony jedynie rodzicowi (opiekunowi) 

ucznia. Rodzic (opiekun) zostaje poinformowany o zaistniałej sytuacji, a uczeń 

otrzymuje uwagę  

7. W przypadku konieczności pilnego kontaktu rodzica (opiekuna) z dzieckiem, rodzic 

(opiekun) może zadzwonić do sekretariatu szkoły. Uczniowie mogą dzwonić  

w pilnych sprawach do rodziców (opiekunów) z telefonu szkoły lub własnego aparatu 

w sekretariacie lub przed nim. 

8. W razie potrzeby podczas przerwy uczniowie zwracają się do nauczyciela 

dyżurującego. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczniów, w tym za sprzęt 

elektroniczny i telekomunikacyjny oraz  okrycia wierzchnie pozostawione 

poza szatnią. 



 

10. Uczniom zakazuje się picia alkoholu, napojów energetycznych, palenia papierosów 

(w tym tzw. papierosów elektronicznych) oraz zażywania środków odurzających  

czy szkodliwych dla zdrowia. 

11. Rodzice nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, spotykają się z nauczycielem 

w wyznaczonym terminie. 

§ 4. 

Strój szkolny i wygląd: 
1. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym, obowiązuje biała 

koszula, spodnie lub spódnica (te części stroju w kolorze granatowym lub czarnym), 

 w pozostałe dni chodzą ubrani schludnie, estetycznie i niewyzywająco (zakryty 

brzuch i ramiona, zakryty dekolt, spódnica i krótkie spodenki do kolan, odzież bez 

niestosownych nadruków). 

2. Okrycie wierzchnie i nakrycie głowy uczeń pozostawia w szatni.  

3. Wszyscy uczniowie w okresie jesienno-zimowym (od listopada do marca) noszą 

obuwie zmienne,  

4. W szkole zakazuje się makijażu, farbowania włosów, ekstrawaganckich fryzur, 

pomalowanych paznokci, tipsów, lakierów hybrydowych itp. 

5. Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta, która nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia, kolczyki dozwolone są tylko w uszach. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania tatuaży. 

7. W sali gimnastycznej obowiązuje zmienne obuwie sportowe i strój sportowy. 

8. W czasie oficjalnych uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, 

obowiązuje szkolny strój galowy. 

 

§ 5. 

Przepisy końcowe: 
1. Uczniowie ponoszą konsekwencje nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu zgodnie 

z zapisami przewidzianymi w Statucie Szkoły.  

2. Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, 

Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2021 r. 

4. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Szkoły. 

 
 


