
Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Pawła II w Radzionkowie 

 

 
1. Uczeń zachowuje się w każdej sytuacji godnie: 

 przychodzi odpowiednio wcześnie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając 

wierzchnie okrycie w przydzielonych szatniach; 

 po dzwonku zespół klasowy ustawia się przy salach lekcyjnych; 

 tylko przedstawiciele samorządu klasowego załatwiają pilne sprawy w sekretariacie lub 

pokoju nauczycielskim; 

 uczniowie nie wchodzą samowolnie do pokoju nauczycielskiego; 

 wykorzystuje w pełni czas przeznaczony na naukę i systematycznie przygotowuje się do 

zajęć szkolnych; 

 dba o imię szkoły i jej estetyczny wygląd, nie niszczy sprzętu szkolnego (za zniszczenia 

rodzice ucznia ponoszą konsekwencje finansowe); 

 dba o porządek w przydzielonej szatni, szanuje cudzą własność, obuwie przechowuje  

w worku na wieszaku; 

 dba o czystość i utrzymanie porządku na terenie szkoły i boiska szkolnego; 

 zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią; 

 okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły; 

 na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne od października do kwietnia, a w pozostałym 

okresie w dni deszczowe; 

 

2. Przestrzega zasad współżycia społecznego: 

 w czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz 

przebywać na korytarzu obok sali, w której mają zajęcia; 

 zabronione jest uczniom w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji 

nie wolno im opuszczać klasy bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście 

poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może mieć miejsce wyłącznie pod opieką 

nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna; 

 okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

 przeciwstawia się przejawom brutalności, agresji i wulgarności; 

 szanuje poglądy i przekonania innych ludzi; 

 zgłasza nauczycielowi każdy zauważony przejaw wandalizmu, agresji czy wulgarnego 

zachowania; 

 po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają sale w ładzie i czystości; 



 uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę (wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi 

przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę 

zdrowia i pracownika BHP, przy poważniejszych wypadkach również dyrektora szkoły; 

 uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież; 

 uczeń ma obowiązek pilnować swoich rzeczy, gdyż nauczyciele i pracownicy szkoły za nie 

nie odpowiadają; 

 

3. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów: 

 nie pije alkoholu; 

 nie pali tytoniu; 

 nie używa narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających; 

 zgłasza nauczycielom oraz wychowawcy przejawy użytku środków odurzających takich jak 

papierosy, narkotyki dopalacze oraz alkohol przez innych uczniów. 

 

4. Uczeń dba o higienę ciała i schludny wygląd: 

 ubiera się odświętnie w dni uroczystości szkolnych i świąt państwowych; 

 na akademie szkolne obowiązuje elegancki strój (zabrania się wejścia do sali w strojach 

sportowych i ekstrawaganckich); 

 fryzura ucznia nie może być ekstrawagancka, nie zezwala się na farbowanie włosów  

i malowanie paznokci; 

 na lekcje wychowania fizycznego uczniowie wchodzą bez biżuterii; 

 

5. Zna procedurę korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń odtwarzająco 

– nagrywających: 

 podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych uczeń nie używa telefonu komórkowego (ani 

innych urządzeń odtwarzająco – nagrywających) z wyłączeniem przypadków losowych 

takich jak: choroba; 

 w czasie trwania zajęć wszystkie telefony i inne urządzenia powinny być wyłączone  

i schowane; 

 w przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji urządzeń wymienionych w pkt. 12, 

nauczyciel ma prawo je odebrać i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) 

oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowania; 

 



 zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia; 

 uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

o na własną odpowiedzialność; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 

zagubienie czy kradzież sprzętu; 

o nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

kolegów i koleżanek bez ich wiedzy i zgody; 

o w przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania 

uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora 

szkoły. Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie  

w sejfie szkolnym. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie; 

o przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku 

odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel; 

 

6. Imprezy: 

 zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany: 

o należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne 

działania, 

o uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych 

salach i korytarzach, 

o po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić pomieszczenie  

w porządku; 

 uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie 

ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru 

szkolnego. 

o skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny. 

 

  7.  Tryb postępowania w sprawach kar wraz z zasadami odwoływania się od decyzji o ich 

wymierzeniu: 

 uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów; 

 karą może być upomnienie, nagana, przeniesienie do innej klasy; 

 karę może nałożyć również wicedyrektor na wniosek wychowawcy; 



 jeżeli uczeń zachowuje się nieodpowiednio na lekcjach wychowawca ma prawo 

samodzielnie podjąć decyzję o wyłączeniu takiego ucznia z pozalekcyjnych zajęć klasowych 

w tym, dyskotek, wyjść, wycieczek i innych. 

 

 8. Tryb rozstrzygania sporów: 

 spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia  

i wzajemnego poszanowania. 

 spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą. 

 uczniowie lub ich rodzice mają prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

oceny z zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym 

regulaminem odwołania od oceny z zachowania. 

 

9. Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

 uczniowie powinni być powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich 

sprawdzianach obejmujących większą partię materiału. 

  w tygodniu mogą być przeprowadzone trzy sprawdziany, w tym tylko jeden dziennie, 

obejmujący większą partię materiału (poprzedzony powtórzeniem i wpisany wcześniej  

w terminarz dziennika). 

 kartkówki zastępujące odpowiedź ustną o czasie trwania do 15 min. i obejmujące bieżący 

materiał mogą odbywać się bez ograniczeń. 

10. Zasady korzystania z szafek: 

Szafki są własnością szkoły – zostają udostępnione uczniom pod warunkami zawartymi poniżej: 

 każdy uczeń otrzymuje jeden klucz do szafki, dodatkowe komplety przechowuje 

wychowawca i  sekretarz. 

 uczeń jest zobowiązany do dbania o przyznaną szafkę. 

 nie wolno przyklejać w szafkach niczego, co skutkuje pozostawieniem śladów. 

 uczeń jest zobowiązany do właściwego przechowywania obuwia – zabezpieczenia wnętrza 

szafki przed wilgocią, np. poprzez rozłożenie pod obuwiem ścierki, folii itp. 

 wychowawca ma prawo dokonywania w obecności ucznia przeglądu stanu szafki. 

 brak dbałości o szafkę skutkuje negatywną uwagą w dzienniku Librus (również do 

wiadomości rodziców), trzy negatywne uwagi zobowiązują wychowawcę do zgłoszenia 

szczególnej niedbałości dyrektorowi szkoły, który może cofnąć decyzję o powierzeniu 

szafki uczniowi. 

 uczeń zmieniający szkołę jest zobowiązany do opróżnienia szafki i oddania klucza 

wychowawcy. 



 cenne przedmioty uczniowie przechowują w szafkach na własną odpowiedzialność. 

 uczniowie korzystający z szafek nie wchodzą do szatni. 

 

 

10. Nie stosowanie się do podanych w regulaminie punktów będzie podstawą do obniżenia 

oceny zachowania. 

 



 

 

 


