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Zał. nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II  
w Warszawie nr 9/2021/2022 z dnia 21.10.2021 r. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin ucznia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego uczniów  
i umożliwia zachowanie porządku oraz dyscypliny na terenie Szkoły.  

2. Regulamin stanowi uszczegółowienie praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie 
Szkoły. 

3. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania  się z „Regulaminem Ucznia”, aby mieć 
świadomość swych praw i obowiązków. 

4. Z Regulaminem zapoznają uczniów wychowawcy klas, jest on również dostępny  
na stronie internetowej Szkoły, w plikach szkoły dziennika elektronicznego Librus oraz  
w bibliotece szkolnej. 

5. Od momentu zapoznania się z „Regulaminem Ucznia” każdy uczeń zobowiązany jest 
do rzetelnego przestrzegania zawartych w nim obowiązków oraz właściwego  
i umotywowanego egzekwowania swych praw. 

6. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar 
przewidzianych w Statucie Szkoły. 
 

§ 2 

SPRAWY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE UCZNIÓW 
 

1. Uczniowie (którzy nie korzystają ze świetlicy szkolnej) przybywają do Szkoły 

odpowiednio przed rozpoczęciem zajęć (na 5-10 minut) w czasie umożliwiającym 

przygotowanie się do lekcji, opuszczają Szkołę zaraz po zakończeniu zajęć. 

2. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w Szkole, jeśli uczestniczą 

w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez nauczycieli  

lub podmiot zewnętrzny. Opiekę nad nimi sprawuje organizator zajęć. 

3. Samowolne opuszczanie obiektu szkolnego w czasie od rozpoczęcia zajęć  

do ich zakończenia jest zabronione. 

4. Uczniom nie wolno zapraszać obcych osób do Szkoły. 

5. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. Nie należy zatrzymywać się 

w miejscach, gdzie komunikacja jest utrudniona. 
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6. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie 

w Szkole jest zbędne, w szczególności przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, 

ozdoby, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny.   

7. W sytuacjach nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, 

uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom 

wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuację obiektu  

oraz zachowania się w sposób określony instrukcjami postępowania w takich 

sytuacjach (instrukcja ewakuacji szkoły, instrukcja postępowania na wypadek pożaru). 

8. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonywania drobnych prac porządkowych 

zwłaszcza, jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, 

prac upiększających Szkołę lub jej otoczenie, innych prac użytecznych. 

Prace nadzoruje pracownik Szkoły. 

 

§ 3 

KULTURA OSOBISTA, DYSCYPLINA I BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz 

swojej własności osobistej ze strony wszystkich kolegów i pracowników Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom Szkoły  

i kolegom, podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, ustaleniom Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Obowiązkiem ucznia jest kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią oraz dbałość 

o czystość mowy ojczystej. 

4. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, 

marnotrawstwa, niszczenia majątku Szkoły, dbać o porządek, ład, estetykę 

pomieszczeń, szanować pomoce naukowe i sprzęt szkolny. 

5. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za szkody spowodowane przez dziecko 

umyślnie lub w wyniku beztroskiego postępowania albo nieprzestrzegania zasad 

zawartych w Statucie Szkoły, regulaminach lub poleceniach wydawanych przez 

nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły. 

6. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i kolegów 

w szczególności poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających  

z przepisów, regulaminów, poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

7. Uczeń powinien powiadomić nauczyciela lub innego pracownika Szkoły  

o dostrzeżonych usterkach, nieprawidłowościach technicznych sprzętu, urządzeń lub 

konstrukcji mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia lub szkodę materialną. 

 

§ 4 

PRZERWY 

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

następną lekcję lub w stołówce – jeśli spożywają posiłki wydawane przez stołówkę 

szkolną. 
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2. W czasie przerw uczniowie mogą spacerować, zjeść drugie śniadanie, obiad w stołówce 

szkolnej, skorzystać z toalety lub sklepiku szkolnego. 

3. Podczas przerw uczniom nie wolno: 

a) biegać po korytarzach, 

b) otwierać okien, 

c) siadać na parapetach i schodach, 

d) przebywać w toaletach bez potrzeby, 

e) palić papierosów, e-papierosów, stosować innych używek,  

e) schodzić do szatni bez wyraźnej potrzeby, 

f) prowokować kolegów do zachowań agresywnych, 

g) krzyczeć, 

h) opuszczać terenu Szkoły, 

i) stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów. 

4. Jeżeli w czasie przerwy wystąpi jakiś problem lub zachowanie któregoś z uczniów 
wymaga interwencji nauczyciela, w pierwszej kolejności należy o tym poinformować 
nauczyciela dyżurującego. 

6. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się spokojnie pod swoje klasy i oczekują  
na nauczyciela. 

7. Jeżeli w ciągu 5 minut po dzwonku nie pojawi się nauczyciel uczący lub inny nauczyciel 
pełniący zastępstwo, przewodniczący klasy, jego zastępca lub inny uczeń informuje  
o tym fakcie sekretariat Szkoły. 

8. W pilnych sprawach organizacyjnych, dotyczących klasy, po informacje  
do sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego przychodzi przewodniczący klasy lub jego 
zastępca a w przypadku ich nieobecności wyznaczony uczeń. 

§ 5 

LEKCJA 

1. Po otwarciu sali przez nauczyciela uczniowie wchodzą spokojnym krokiem, bez 
potrącania się i przepychania. 

2. Uczeń, który wchodzi do sali lekcyjnej spóźniony, podchodzi do nauczyciela  
i usprawiedliwia swoje spóźnienie. 

3. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji i nie zakłócać jej przebiegu. 
4. Podczas lekcji uczniom nie wolno: jeść, żuć gumy, trzymać na ławce rzeczy, które nie 

stanowią przyborów szkolnych lub pomocy dydaktycznych do lekcji. 
5. W trakcie zajęć niedopuszczalne jest opuszczanie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 
6. W czasie zajęć telefon komórkowy lub inny sprzęt musi być bezwzględnie wyłączony. 

W przypadku, gdy niewyłączony telefon przeszkodzi w prowadzeniu lekcji, nauczyciel 
odbiera go uczniowi i pozostawia w depozycie w sekretariacie. Telefon ten odbierają 
rodzice/opiekunowie ucznia. 

7. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Po dzwonku na przerwę uczniowie 
opuszczają klasę pod kontrolą nauczyciela, spokojnie i bez przepychania się. Nie 
otwierają gwałtownie drzwi i nie wybiegają na korytarz. 
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8. Uczniowie zobowiązani są zostawić po sobie porządek. Krzesła należy zostawić 
wsunięte pod ławkę. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni  
i nauczyciel. 

9. Uczeń, który z powodu braku obuwia zmiennego lub innego powodu zabrudził salę, 
jest zobowiązany posprzątać po sobie.  

§ 6 

SKLEPIK SZKOLNY 

1. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego. 
2. Korzystanie ze sklepiku odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach: uczniowie 

ustawiają się w kolejce, nie przepychają się, nie rezerwują kolejki, nie przepuszczają 
kolegów. 

3. Po dokonaniu zakupu uczniowie od razu opuszczają sklepik, aby nie blokować przejścia. 
4. Uczniowie zachowujący się niewłaściwie w kolejce mogą zostać z niej usunięci 

lub nieobsłużeni przez personel sklepiku. 

§7 

WIZERUNEK UCZNIA 
1. Strój galowy biało-czarny (lub biało-granatowy) obowiązujący podczas uroczystości 

szkolnych, dni wyznaczonych przez dyrektora Szkoły i nauczycieli oraz podczas 

reprezentowania Szkoły na zewnątrz: 

a) Dziewczęta: biała koszula z kołnierzykiem, z długim lub krótkim rękawem 

zakrywającym ramiona, ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub 

długie ciemne spodnie, krawat z logo szkoły. 

b) Chłopcy: biała koszula z kołnierzykiem, z długim lub krótkim rękawem, długie 

ciemne spodnie, krawat z logo szkoły. 

2. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej: 

a) Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice i sukienki (długość nie może być 

krótsza niż do połowy uda), jak i spodnie (długie lub nie krótsze niż do połowy 

uda). Zabrania się noszenia szortów i spodenek krótszych niż do połowy uda 

poza lekcjami wychowania fizycznego. 

b) Chłopców obowiązują długie spodnie lub krótkie spodenki (nie krótsze niż  

do połowy uda). Zabrania się noszenia szortów i spodenek krótszych niż  

do połowy uda poza lekcjami wychowania fizycznego. 

c) Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej. 

d) Widoczne okrycia nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów oraz 

cienkich ramiączek; powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona. 

e) Obowiązkiem ucznia jest zmiana obuwia przez cały rok szkolny – obuwie szkolne 

nie może być obuwiem na obcasie. 

f) Nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w Szkole (z wyjątkiem 

uzasadnionych przypadków).  
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g) Dopuszcza się noszenie przez uczniów dyskretnych, krótkich kolczyków  

w uszach- tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych 

ozdób. Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą 

być zdjęte. 

h) Noszona odzież, biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani 

emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym ani prowokującym,  

a elementy dekoracyjne nie mogą mieć zagrażających akcentów (ćwieki, 

łańcuchy, żyletki, agrafki). 

i) Noszenie kolczyków w widocznych miejscach innych niż uszy, jest zakazane. 

j) Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno kolor jak i kształt muszą 

mieć charakter naturalny – bez koloryzacji i utleniania; przycinania i układania 

ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi. Włosy powinny być 

przede wszystkim czyste i tak ułożone, by nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

k) Makijaż jest zakazany, wyjątkiem są sytuacje uzasadnione medycznie. 

l) Dopuszczalne jest malowanie paznokci jedynie lakierem bezbarwnym. 

Opis stroju i wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie 

wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzje podejmuje wychowawca klasy  

lub inny nauczyciel. 

§8 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH 
1. Używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego to: 

1) nawiązywanie i odbieranie połączeń; 

2) wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych i multimedialnych; 

3)wykonywanie, wysyłanie i odbieranie zdjęć; 

4)nagrywanie, odbieranie i przesyłanie filmów; 

5)korzystanie z Internetu (w tym portali społecznościowych); 

6)wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail; 

7)korzystanie z aplikacji dostępnych poprzez urządzenia (w tym gier); 

8)przeglądanie zasobów urządzenia. 

2. Podczas pobytu w szkole (zajęcia edukacyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia pozalekcyjne, 

przerwy śródlekcyjne i inne) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane). 

3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny za zgodą rodziców. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy 

aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela oraz osoby 

nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie 
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sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz 

przesyłanie treści obrażających inne osoby. 

6. W przypadku, gdy uczeń potrzebuje skorzystać z telefonu np. podczas przerwy albo 

podczas zajęć  świetlicowych, powinien uzyskać zgodę nauczyciela i  wykonać telefon  

w  bliskości nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

7. Naruszenie przez  ucznia  zasad  używania  telefonów  komórkowych i  innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela  

na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do  depozytu w sekretariacie 

szkoły –urządzenie zostaje wyłączone w obecności ucznia.  

8. Przypadek   ten   zostaje   odnotowany   przez   wychowawcę  klasy  w  dzienniku 

elektronicznym - uwaga. 

9. O konieczności odebrania urządzenia z sekretariatu szkoły rodzice lub  prawni 

opiekunowie  są  informowani za  pośrednictwem  komunikatora  w  dzienniku 

elektronicznym. 

10. Odebranie urządzenia jest potwierdzane podpisem przez rodzica lub opiekuna 

prawnego ucznia. 

11. W przypadku odmowy oddania telefonu uczeń zostaje odprowadzony  

do dyrektora/wicedyrektora szkoły. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowany 

rodzic ucznia. 

12. Powtarzające się łamanie przez ucznia wyżej opisanych zasad ma wpływ  

na obniżenie oceny zachowania.  

13. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych  podczas  wycieczek  szkolnych za zgodą rodziców, kierownika 

wycieczki szkolnej lub wychowawcy.  

14. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas  wycieczek  szkolnych  ustala każdorazowo kierownik wycieczki szkolnej przed 

wyjazdem. 

15. Za  sprzęt  używany  przez  uczniów  podczas  wycieczek  szkolnych pełną 

odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin ucznia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną szkoły  
w dniu 19.10.2021 r. w formie uchwały nr XVI/2021/2022. 

2. Regulamin ucznia obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. 
 


