
Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 
 

Załączniki do Zarządzenia  nr  16/2018/2019 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 2 

im. Kontradmirała  Włodzimierza Steyera 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

Zasady zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie 

 

1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne o godzinie 8:00 mogą przebywać na terenie 

szkoły od godziny 7:45. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej po przyjściu do szkoły udają się do świetlicy                          

i opuszczają ją tylko za zgodą nauczyciela. 

3. Po przyjściu do szkoły uczeń zostawia w szatni okrycie wierzchnie i zmienia obuwie. 

4.  Uczniowie są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

5.  Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą. Jeżeli lekcje odbywają 

się w sali gimnastycznej, korekcyjnej oraz na świetlicy uczniowie ustawiają się klasami na 

holu parteru i oczekują na nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6.  Od czasu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczeń nie może opuścić terenu szkoły.                  

W wyjątkowych sytuacjach ( złe samopoczucie ucznia itp.) uczeń może opuścić teren szkoły, 

jeśli rodzic bądź prawny opiekun wyrazi na to zgodę podczas rozmowy telefonicznej                                

z nauczycielem. 

7.  Jeżeli zajęcia lekcyjne wymagają opuszczenia terenu szkoły np. basen, wycieczki itp. 

uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

8. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych 

przedmiotów, substancji łatwopalnych oraz żywych zwierząt. 

9. Za wszystkie kosztowne przedmioty przynoszone do szkoły odpowiedzialność ponoszą 

uczniowie. 

10. W dniu uroczystości szkolnych uczniowie zakładają strój galowy ( biała bluzka, koszula, 

ciemne spodnie lub spódnica). 
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11. Uczniowie biorą aktywny udział w lekcjach, nie spożywają posiłków i napojów. 

12. Uczniowie wychodzący z sali lekcyjnej są zobowiązani do pozostawienia po sobie 

porządku. 

13. W czasie przerw między lekcjami w okresie jesienno-zimowym uczniowie przebywają na 

korytarzach szkolnych natomiast w okresie wiosenno-letnim mogą opuścić budynek szkoły                         

i przebywać na terenie przyszkolnym tylko w przypadku otwartych drzwi wejściowych na 

parterze. 

14.  Podczas przebywania na boiskach „Orlikach”  oraz placu zabaw zabrania się wchodzenia                         

i huśtania na urządzeniach sportowych: bramkach, metalowych urządzeniach do mocowania 

tablic i obręczy do koszykówki i drzewach. Zabrania się również wchodzenia i siadania na 

stół do tenisa oraz na poręczach. 

15. Uczniowie wchodzący i schodzący z piętra I i II poruszają się zgodnie z wyznaczonym 

kierunkiem ruchu. 

16.  Na korytarzach i schodach obowiązuje bezwzględny zakaz biegania. 

17.  Zabrania się wchodzenia i „wieszania” na drabinach wejściowych na dach przy sali 28                   

i 45. 

18.  Zabrania się bezcelowego przebywania i przesiadywania w szatniach i toaletach. 

19. Podczas przerw uczniowie wystrzegają się zachowań niebezpiecznych i agresywnych. 

Wszelkie problemy uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.  

20.  Zgodnie ze Statutem Szkoły w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, 

filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku innych osób bez ich wiedzy  i zgody. Zabrania 

się także używania telefonów komórkowych ( w czasie lekcji i przerw telefon jest wyłączony). 

W nagłych wypadkach uczeń może wykonać telefon po otrzymaniu zgody od nauczyciela. 

21. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego otwierania okien i siadania na 

parapetach zarówno w klasach lekcyjnych, jak i na korytarzach szkolnych. 

22. Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania. 

23. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie oraz 

czekający na inne zajęcia przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej.  
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24. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania i wchodzenia do klas lekcyjnych bez 

nauczyciela. 

25. W przypadku zagrożenia pożarowego i ogłoszenia akcji ewakuacyjnej uczniowie 

zobowiązani są zachować spokój i podporządkować się ściśle poleceniom nauczyciela            i 

kierującego akcją ewakuacyjną. 

26. Uczeń może korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, z wyjątkiem kotłowni                   

i pomieszczeń gospodarczych, oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą                 

i zgodą oraz pod nadzorem wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

27. Zasady przebywania w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej                            

i korekcyjnej, pracowni szkolnych oraz zasady korzystania ze sprzętu i wyposażenia tych 

pomieszczeń są wyszczególnione w odrębnych regulaminach. 

28. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i używania go 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz utrzymania 

czystości i higieny w pomieszczeniach sanitarnych. 

29. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego uczeń 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeśli szkoda powstała 

w wyniku rażącego zaniedbania, kradzieży lub spowodowana została rozmyślnie przez 

ucznia, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego jej pokrycia. 

30. Nieprzestrzeganie wyżej wyszczególnionych zasad wiąże się z pociągnięciem                                

do odpowiedzialności ( obniżenie zachowania, wykluczenie z uczestnictwa w imprezach 

szkolnych, naganą wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły). 

                                                                                                                    

                                                          Opracowały: Karolina Kolp, Hanna Cieślak                       

. 

 


