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REGULAMIN PORZĄDKOWY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ 

IM. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ W WILANOWIE 

 

 

I. Przepisy ogólne 

 

 

1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i Regulaminie 

Porządkowym. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do zapoznania się z 

nimi i ich przestrzegania. 

2. Uczeń oraz każdy pracownik swoja postawą ma obowiązek godnie reprezentować szkołę 

oraz z szacunkiem odnosić się do pozostałych uczniów oraz wszystkich pracowników 

szkoły. 

3. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek przestrzegania zasad BHP. 

Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, a każdy wypadek musi 

natychmiast zgłosić nauczycielowi. 

4. Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń, w których przebywa w należytym 

porządku. Ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi każdy akt wandalizmu. 

5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby nieupoważnione i postronne. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i nagrywania, chyba że 

Dyrektor szkoły postanowi inaczej. 

7. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym papierosów 

elektronicznych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 

8. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania 

środków odurzających. 
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II. Godziny pracy szkoły 

 

 

1. Na pierwszym etapie edukacji zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 8:15 do 

17:00. Do zajęć obowiązkowych należą: kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka, 

zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, basen. Pozostałe zajęcia nie są 

obligatoryjne.  

2. Na drugim etapie edukacji zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 8:15 do 

16:05. 

3. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy od 7:30 do 8:15 oraz w godzinach popołudniowych 

do godz. 18:00. 

 

 

III. Lekcje i przerwy 

 

 

1. Uczniowie i nauczyciele przychodzą do szkoły punktualnie.  

2. Po dzwonku na lekcję rodzice (opiekunowie prawni) nie mogą przebywać w sali lekcyjnej 

lub na hali gimnastycznej. 

3. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza. 

4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się pod klasą i w ciszy czekają na nauczyciela. 

W sytuacji, gdy nauczyciel się spóźnia, przedstawiciel samorządu klasowego lub dyżurny 

zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły. Klasa czeka w ciszy.  

5. Podczas lekcji uczniowie nie żują gumy i nie jedzą. Na ławce trzymają tylko rzeczy będące 

pomocami do danej lekcji. Nie rozmawiają i nie komentują odpowiedzi swoich kolegów. 

6. Uczniowie zachowują prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. Obowiązuje zakaz 

huśtania się na krzesłach, chodzenia po klasie, siadania na ławkach.  

7. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, a nie na sygnał dzwonka. 

8. Po skończonej lekcji uczniowie zobowiązani są pozostawić porządek w klasie: starta 

tablica, pozbierane papierki, ustawione krzesełka. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, 

a kontrolują dyżurni. 

9. Uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczać sali lekcyjnej. 
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10. Uczniowie nie mogą w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego bez 

zgody wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub Dyrektora. W trakcie przerw 

uczniowie mogą przebywać na zewnątrz pod opieką nauczyciela. 

11. Uczniowie nie mogą na terenie szkoły korzystać z telefonów komórkowych, tabletów i 

innych urządzeń elektronicznych zarówno na lekcjach jak i na przerwach. Złamanie tego 

zakazu ma wpływ na ocenę z zachowania i zostaje odnotowane w dzienniku 

elektronicznym. 

12. W pilnych sprawach rodzic (opiekun prawny) może skontaktować się z dzieckiem 

dzwoniąc do sekretariatu w godzinach 8.00-16.00, lub do świetlicy w godzinach 16.00-

18:00. W podobnej sytuacji uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie lub świetlicy. 

13. Każdemu uczniowi przysługuje szafka szkolna, za którą ponosi pełną odpowiedzialność i 

którą powinien utrzymywać w należytym porządku. 

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie przedmioty przyniesione przez dziecko do 

szkoły. 

15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzone ubrania w trakcie zajęć artystycznych. 

16. Wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione poza właściwymi miejscami są 

przenoszone do pojemnika na rzeczy znalezione, a po wypełnieniu pojemnika – 

przekazywane na cele charytatywne. 

17. Uczniowie nie korzystają bez pytania z narzędzi pracy nauczyciela – komputera, biurka, 

krzesła, magnetofonu itp. 

18. Podczas przerw nie wolno:  

a) bezzasadnie przebywać w toaletach,  

b) biegać po korytarzu i po schodach,  

c) grać w piłkę na korytarzach, 

d) siadać na grzejnikach, schodach i parapetach,  

e) śmiecić i brudzić. 

19. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela 

lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę. 
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IV. Zasady samodzielnego opuszczania szkoły przez uczniów 

 

 

1. Zakazuje się uczniom klas 0-3 samodzielnego opuszczania szkoły zarówno w trakcie 

lekcji, jak i po ich zakończeniu. 

2. Uczeń klas 0-3 może opuścić szkołę tylko pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) 

lub osoby upoważnionej. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą udzielić osobie trzeciej pisemnego 

upoważnienia do odebrania dziecka ze szkoły – zał. nr 1. 

4. Na drugim etapie edukacji, aby samodzielnie wracać ze szkoły do domu uczeń musi 

posiadać upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych). Powyższa zgoda może 

mieć charakter ciągły (np. na dany rok szkolny) lub doraźny (np. zgoda na 

opuszczenie szkoły danego dnia). Upoważnienia przechowywane są w biurze 

kierownika administracyjnego szkoły. 

5. Na pierwszym etapie edukacji uczniowie po zakończonych zajęciach dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczych mogą oczekiwać na przybycie osoby uprawnionej do 

ich odebrania wyłącznie pod opieką nauczyciela.  

6. Na drugim etapie edukacji uczniowie mogą czekać na przybycie rodzica (opiekuna 

prawnego) lub osoby upoważnionej w holu szkoły. Ze względów bezpieczeństwa 

zakazuje się przebywania na zewnątrz szkoły uczniom oczekującym na przybycie 

rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby upoważnionej. 

 

V. Szatnia 

 

 

1. Uczniowie mają obowiązek pozostawiać okrycia wierzchnie w szatni oraz zmieniać 

obuwie. 

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ucznia w szatni szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności 

prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.  

3. Uczniowie obowiązani są do przestrzegania „ Regulaminu szatni”. 
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VI. Strój ucznia 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły czysto i schludnie ubrani. 

2. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym: eleganckim ubiorze w 

kolorach biało-czarnym lub biało-granatowym, z wyłączeniem obuwia sportowego oraz 

jeansów. Dniami uroczystymi w szkole są: rozpoczęcie roku szkolnego, Święto 

Edukacji Narodowej, dzień patrona szkoły, Święto Niepodległości, Wigilia szkolna, 

Święto Konstytucji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego. 

3. Nieprzestrzeganie stroju galowego ma wpływ na ocenę z zachowania i zostaje 

odnotowane w dzienniku elektronicznym. 

4. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, ekstrawaganckie 

fryzury, długie lub malowane paznokcie, kolczyki w nosie itp. 

5. Obowiązuje zmiana obuwia w szkole na lekkie buty sportowe, z białą podeszwą. Nie 

jest dozwolone w szkole noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie. 

6. W wyznaczone i zatwierdzone przez dyrektora dni nie mają zastosowania przepisy 

dotyczące stroju szkolnego zawarte w pkt. 1-5.  

7. Na zajęciach sportowych obowiązuje strój sportowy: krótkie spodenki lub spodnie 

dresowe, sportowa koszulka, sportowe buty. Na basenie: strój kąpielowy, czepek i 

klapki. 

8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w strój galowy oraz strój sportowy na 

zajęcia sportowe oraz zajęcia na basenie. 

 

 

VII. Savoir- vivre 

 

1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły słowami „dzień dobry”, wychodząc 

mówi „do widzenia”. 

2. Uczeń stosuje zwroty grzecznościowe „proszę, dziękuję, przepraszam”. 

3. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żuje 

gumy. 

4. Uczniowie nie używają wulgaryzmów i nie stosują przemocy. 
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5. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają 

na polecenie nauczyciela.  

 

 

 

VIII. Uroczystości szkolne 

 

1. W czasie uroczystości szkolnych każdego ucznia obowiązuje strój galowy. 

2. W czasie apelu uczniowie zachowują się kulturalnie: nie chodzą po sali, nie krzyczą, 

nie gwiżdżą, nie komentują, nie szeleszczą papierkami, nie jedzą, nie piją napojów. 

3. Podczas hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru lub flagi państwowej uczniowie 

zachowują powagę i postawę na baczność. 

 

IX. Nieobecności 

 

1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice (prawni opiekunowie) są 

zobowiązani przekazać wychowawcy usprawiedliwienie w formie pisemnej lub 

elektronicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego w ciągu 7 dni po powrocie 

dziecka do szkoły, podając powód nieobecności. 

2. Doraźne zwolnienie ucznia z lekcji powinno być poprzedzone informacją od rodzica 

(opiekuna prawnego) i dostarczone drogą elektroniczną lub w formie pisemnej do 

wychowawcy najpóźniej w dniu zwolnienia ucznia.  

3. Zwolnienie z zajęć sportowych powinno być poprzedzone informacją od rodzica (opiekuna 

prawnego) i dostarczone drogą elektroniczną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

najpóźniej w dniu zwolnienia ucznia. W tytule taka wiadomość powinna mieć wpisane 

„zwolnienie” oraz imię i nazwisko ucznia, klasę oraz datę. 

4. Uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w zajęciach sportowych przebywają pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub w świetlicy pod warunkiem, że zostaną do niej 

zaprowadzeni przez nauczyciela. 

5. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być 

zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu do szkoły 

rodziców (opiekunów prawnych). Do czasu przybycia opiekunów uczeń przebywa pod 
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opieką pielęgniarki, lekarza, nauczyciela świetlicy, nauczyciela bibliotekarza lub innego 

pracownika szkoły. 

 

 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

 

1. W przypadku złamania Regulaminu Porządkowego mają zastosowanie kary określone w 

Statucie Szkoły oraz Regulaminie Ustalania Oceny Zachowania. 

2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i rodziców z Regulaminem Porządkowym na 

początku roku szkolnego. 

3. Regulamin ulega ewaluacji. Zmiany będą nanoszone najpóźniej do końca sierpnia każdego 

roku. Zmian dokonuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli, rodziców i uczniów. 

4. Regulamin wchodzi w życie 4 września 2017 r. 
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Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA ODBIÓR 

DZIECKA ZE SZKOŁY PRZEZ OSOBY TRZECIE  

ORAZ NA SAMODZIELNE OPUSZCZANIE SZKOŁY  

PRZEZ UCZNIA 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………… 

Klasa: ……………………………………… 

 

Upoważniam następujące osoby do odbioru dziecka ze szkoły: 

 

a) Imię i nazwisko: ………………………………………………………….……...... 

Nr i seria dowodu osobistego: …………………………………………..………… 

b) Imię i nazwisko: ………………………………………………………….……...... 

Nr i seria dowodu osobistego: …………………………………………..………… 

c) Imię i nazwisko: ………………………………………………………….……...... 

Nr i seria dowodu osobistego: …………………………………………..………… 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie szkoły przez dziecko po zakończonych 

zajęciach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych: 

a) w ciągu całego roku szkolnego ……………………………… każdego dnia. 

b) w ciągu całego roku szkolnego ……………………………… w następujące dni tygodnia: 

……………………………………………………………………………………….………….. 

c) w następującym okresie: ………………………………………………………….……..…… 

……………………………………………………………………………………………………. 

(dotyczy wyłącznie drugiego etapu edukacji) 
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imię i nazwisko rodzica: ……………………………………………………………………….. 

 

Podpis: …………………………………..                            Data: …………………………….. 


