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Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim 

 
§1. 

ZASADY  KORZYSTANIA  Z  TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH  ORAZ   INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na  

własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

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

przynoszonego przez uczniów.  

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .  

4. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako 

pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.  

5. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ 

torby lub w wyznaczone miejsca), dotyczy to również słuchawek. Uczeń ma obowiązek wyłączyć 

telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny przed lekcją.  

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. 

W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem jest możliwy poprzez 

Sekretariat szkoły. 

8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami z zachowaniem przyjętych norm 

społecznych i etycznych.  

9. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych jest niedopuszczalne i karalne. 

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.  
 

11 W przypadku złamania zasad  telefon zostaje oddany do sekretariatu i odebrany przez 

rodziców.  

§2 
ZASADY P0ROWADZENIA DZIENNICZKA UCZNIA 

 

1. Dzienniczek ucznia ma formę zeszytu 16 lub 32 kartkowego. 

2 .Na pierwszej stronie znajduje się pieczątka szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, imiona rodziców 

i  ich podpisy, telefon kontaktowy, imię i nazwisko wychowawcy. 

3. Każda ze stron dzienniczka musi być ponumerowana. 

3. Uczeń ma obowiązek noszenia dzienniczka ucznia codziennie do szkoły. 

4. Dzienniczek ucznia służy do komunikacji pomiędzy szkołą, a rodzicami ucznia. 

5. W razie zgubienia dzienniczka uczeń jest zobowiązany do założenia nowego  

w ciągu jednego dnia. Powinien też o tym fakcie powiadomić wychowawcę, który na stronie tytułowej 

dzienniczka umieszcza wyraz „DUPLIKAT”. 
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§3 
STRÓJ SZKOLNY 

1. Uczniowie zobowiązani są do schludnego stroju w czasie lekcji. 

2. Na terenie szkoły uczniowie chodzą w obuwiu z jasną podeszwą; buty obowiązkowo zmienia 

się i pozostawia w szatni. 

3. Ubrania powinny być czyste i dostosowane do zajęć szkolnych:  

1) -nie należy nosić zbyt krótkich spódniczek lub plażowych spodenek (odsłaniających 

całe uda),  bluzek czy koszulek odsłaniających głębokie dekolty oraz spodni biodrówek 

odsłaniających pośladki, 

2)  na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przynoszą wygodne, sportowe stroje, 

które zmieniają po zajęciach, 

3) w czasie apeli świątecznych ( Boże Narodzenie, Wielkanoc), uroczystości szkolnych 

(Dzień Edukacji Narodowej, Święto Szkoły) oraz innych (po ogłoszeniu przez Dyrekcję 

Szkoły) uczniowie przychodzą w strojach galowych, tj. biała bluzka/ koszula oraz 

granatowe lub czarne spodnie/ spódnica. 

 

§4 

PORUSZANIE SIĘ PO SZKOLE 

 

1) Uczniowie klas 0-III wchodzą do szatni lewą stroną schodów. 

2) Uczniowie klas IV-VII oraz II i III klas gimnazjum wchodzą do szatni prawą stroną 

schodów. 

3) Po oddaniu okryć wierzchnich i butów uczniowie niezwłocznie opuszczają szatnię 

najbliższymi schodami. 

4) Przez cały czas zajęć lekcyjnych  i przerw uczniowie nie mają prawa wychodzić ze szkoły, 

za wyjątkiem ciepłych dni i otwartego „wybiegu”, gdzie mogą przebywać pod opieką 

dyżurujących nauczycieli. 

5) Uczniowie przebywający na „wybiegu” nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

6) Na parterze po korytarzu  uczniowie nie spacerują. Do biblioteki, gabinetu pielęgniarki, 

stołówki oraz  sklepiku szkolnego wchodzą, korzystając z najbliższej klatki schodowej. 

Ze schodów w pobliżu sekretariatu korzystają uczniowie, którzy mają wejść do sekretariatu 

lub  dyrektora szkoły. 

7) Na pierwszym piętrze obowiązują takie same zasady korzystania z klatek schodowych jak 

na parterze – tu sale 21-23 oraz łazienki są przeznaczone dla najmłodszych. 

 

§5 

NIEOBECNOŚCI 

1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.  

1) Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie pisemnego zaświadczenia 

rodziców lub informacji mailowej w dzienniku elektronicznym, jeśli  taką formę komunikacji 

ustalił wcześniej z rodzicami. 

2) Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia do końca roku szkolnego 

3) Uczniowie są zobowiązani dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od powrotu do  

szkoły  

2.Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w danej klasie mają obowiązek skrupulatnie odnotowywać 

nieobecności uczniów na wszystkich godzinach.  

3.Po trzech dniach nieobecności ucznia w szkole, w przypadku braku informacji ze strony rodziców, 

wychowawca jest zobowiązany do skontaktowania się z rodzicami dziecka.  

4.Jeżeli powodem nieobecności są nieuzasadnione przyczyny, wychowawca informuje rodziców  

o konsekwencjach takiego postępowania oraz zobowiązuje rodziców do kontroli frekwencji dziecka. 

 5.W przypadku częstej absencji dziecka oraz braku współpracy ze strony rodziców skierowane jest do 

rodziców pisemne upomnienie.  
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6. Konsekwencje nieusprawiedliwionych nieobecności:  

1) obniżona ocena z zachowania (wg kryteriów przyjętych w WSO)  

2)  nieklasyfikowanie ucznia z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma 

podstawy do  wystawienia oceny, a absencja przekracza połowę czasu przeznaczonego na dany 

przedmiot  

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na prośbę własną lub rodziców (prawnych opiekunów) złożoną do dyrektora szkoły. 

Prośba nie może być złożona później niż  jeden dzień przed rocznym  posiedzeniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej.  

8.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, na prośbę własną lub rodziców (prawnych opiekunów) 

złożoną do dyrektora szkoły. Prośba nie może być złożona później niż  jeden dzień przed rocznym  

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

 

§6 

ODBIERANIE UCZNIA ZE SZKOŁY 

 1. Ucznia ze szkoły mogą odbierać:  

1)  rodzice lub prawni opiekunowie  

2) osoby wskazane w pisemnej deklaracji przez rodziców lub opiekunów  

2. Uczeń  klas 1-3, może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach, jeżeli ma zgodę pisemną 

rodziców na  samodzielny powrót do domu.  

3. Nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia w danej klasie szkoły podstawowej sprowadza uczniów do  

świetlicy i szatni.   

§7 

ZWOLNIENIA 

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez rodziców lub prawnych opiekunów: 

1)  po przedstawieniu zaświadczenia zawierającego datę, godzinę zegarową, przyczynę 

zwolnienia i podpis rodzica ,wychowawcy klasy oraz w sekretariacie szkoły 

2) rodzic jeżeli zgłosi się po dziecko osobiście,  informuje o tym wychowawcę lub nauczyciela 

obecnego na terenie szkoły oraz poświadcza  odebranie dziecka z zajęć własnoręcznym 

podpisem, w zeszycie zwolnień w sekretariacie szkoły 

2. Wychowawca odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym. 

 

§8 

INNE ZASADY 

 

1. Opiekę nad uczniami sprawują: w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych- nauczyciel prowadzący 

zajęcia; w czasie przerw- nauczyciele dyżurujący; w czasie zajęć świetlicowych- wychowawca 

świetlicy; w czasie wycieczek- opiekunowie figurujący w karcie wycieczki.  

2. Zaistniałe problemy wychowawcze w pierwszej kolejności należy zgłosić wychowawcy, 

a w przypadku jego nieobecności innemu nauczycielowi lub dyrekcji.  

3. Rodzice informują o konfliktowych sytuacjach wychowawcę, pedagoga lub nauczyciela. Nie mogą 

zwracać uwagi innym uczniom i  upominać ich.  

4. W celu utrzymania higienicznych warunków nauki i opieki oraz w trosce o zdrowie uczniów:  

1) nauczyciel ma obowiązek poinformować rodzica ucznia, u którego dostrzeże objawy infekcji 

o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.  

2)  w przypadku, gdy nauczyciel ma kontakt z rodzicem przyprowadzającym na zajęcia szkolne 

dziecko z objawami infekcji, nauczyciel nie przyzwala na uczestniczenie ucznia w zajęciach. 

5.Do Szkoły nie wolno przynosić: 

1)  alkoholu, papierosów i środków odurzających; 

2) petard i środków pirotechnicznych; 

3) innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 
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4) biżuterii, drogocennych przedmiotów, większych kwot pieniędzy, innych rzeczy nie będących 

pomocami  naukowymi.  

6. .Atmosfera i porządek na lekcji mają duży wpływ na wyniki naukowe uczniów. W związku z tym 

uczniów obowiązuje: 

1) punktualne przybycie na lekcje; 

2) utrzymanie porządku wokół swojej ławki i w klasie, pozostawienie na blacie w czasie lekcji 

jedynie przyborów do pisania, zeszytu i książki z danego przedmiotu, innych niezbędnych 

pomocy naukowych i dzienniczka. W szczególności na ławce nie powinny znajdować się : 

a) jedzenie i picie, 

b) zabawki rozpraszające uwagę, 

c) części garderoby, 

d) sprzęt sportowy; 

e) inne zbędne przedmioty. 

3) zachowanie umożliwiające nauczycielowi prowadzenie lekcji, a w szczególności 

respektowanie wszelkich jego poleceń; 

4) szacunek i kultura osobista wobec nauczyciela i kolegów; 

5) , poszanowanie własności innych osób; 

6) zakaz jedzenia, picia i żucia gumy; 

7) zakaz ściągania; 

8) zakaz nagrywania zajęć szkolnych bez uzgodnienia z nauczycielem. 

8.W czasie przerw i zajęć świetlicowych nie wolno: 

1) siadać na parapetach i szafkach; 

2) grać w piłkę przed budynkiem szkolnym  

3) przebywać przed budynkiem szkolnym lub na boisku bez opieki nauczyciela; 

4)  opuszczać terenu Szkoły; 

5) przebywać w sali sportowej bez nauczyciela 

9. Uczniom klas 1-3 nie wolno bez opieki osoby dorosłej korzystać ze sklepików i automatu z  

napojami. W jadalni trzeba przestrzegać ogólnie panujących norm dobrego wychowania, a w  

szczególności: 

1)  zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym ( zachować ciszę, w spokoju czekać na 

swoją kolej) 

2)  sprzątać po sobie (to znaczy odnosić naczynia, ustawiać krzesła i stoliki) 

3) nie marnować jedzenia. 

10.Po lekcjach należy zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy kolegom i nauczycielom tych klas, 

w których trwają jeszcze lekcje lub zajęcia pozalekcyjne. 

11.Po lekcjach należy uporządkować klasę, zbierając śmieci i ustawiając ławki. Należy sprawdzić, czy 

dekoracje w klasie i jej pobliżu nie wymagają poprawienia i w razie potrzeby przywrócić je do stanu, 

w którym zdobią, a nie szpecą szkołę.  

12.Szczegółowe przepisy dotyczące zachowania i zasad bezpieczeństwa w sali sportowej są ujęte 

odrębnymi przepisami. 

13.Zasady obowiązujące podczas wycieczek są szczegółowo ustalone w regulaminie wycieczki. 

Każdy uczeń musi sobie zdawać sprawę, że wychodząc poza teren szkoły reprezentuje jej dobre imię. 

W związku z tym obowiązują go wszystkie stosowne zasady Regulaminu Szkolnego oraz 

bezwzględne posłuszeństwo wobec opiekunów. 

§9 

Prawa i obowiązki ucznia 

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 korzysta z praw wymienionych w statucie szkoły i  zobowiązany jest 

przestrzegać wyszczególnionych w nim obowiązków i innych postanowień niniejszego regulaminu: 

1.  Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych 

1) Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00.  

2) Uczeń powinien przybyć do szkoły najpóźniej na 5 minut przed dzwonkiem.  
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3) Po dzwonku czeka na nauczyciela w wyznaczonym miejscu i  wchodzi z nauczycielem do 

sali lekcyjnej.  

4) Wszyscy uczniowie powinni być w salach na swoich miejscach i po przygotowaniu 

zeszytów oraz książek w ciszy oczekiwać na nauczyciela. 

5)  Jeżeli klasa zaczyna później naukę, zabronione jest wchodzenie do szkoły przed 

dzwonkiem na przerwę. 

2. Na czas przerwy uczniowie opuszczają salę lekcyjną, aby umożliwić dyżurnym pełnienie ich 

obowiązków. 

3. Uczeń obowiązany jest: 

1) a)punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, 

2) b)pilnie i systematycznie uczyć się, korzystając ze wskazań nauczycieli i wychowawców.  

Odpisywanie zadań i posługiwanie się cudzymi pracami uważanie jest za czyn 

nieszlachetny -pospolite oszustwo, 

3) c)w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, zachowywać się  na lekcjach i 

innych zajęciach szkolnych w sposób sprzyjający utrzymaniu atmosfery rzetelnej pracy 

4) zachować podczas zajęć szkolnych ciszę na korytarzach i w otoczeniu szkoły 

5) usprawiedliwiać przed rozpoczęciem  lekcji wobec nauczyciela nieprzygotowanie się do 

lekcji ( do 2 razy ) 

4. Uczeń nie może samowolnie zmieniać miejsca w klasie. 

2. Stosunek do dorosłych i kolegów 

1) Uczeń powinien przestrzegać ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i 

poza szkołą, być uprzejmym i okazywać życzliwe zainteresowanie ludźmi, być 

prawdomównym i  rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania. 

2) Uczeń okazuje szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i innym 

dorosłym. Powinien stosować się do ich poleceń  i udzielonych przez nich porad, korzystać 

z ich doświadczeń. Wchodzących i opuszczających klasę dorosłych pozdrowić przez 

powstanie, a na  ulicy grzecznym ukłonem. 

3) Osobom starszym okazywać należyte ich wiekowi względy. Ustępować miejsca w pociągu, 

autobusie i udzielać pomocy niepełnosprawnym. 

4) Być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, współdziałać w kształtowaniu przyjaznych 

stosunków współżycia w swojej klasie i wśród uczniów szkoły, otaczać opieką młodszych 

i  słabszych, bronić skrzywdzonych. 

5) Brać aktywny udział w pracy samorządu klasowego, przyczyniać się do realizacji ich 

zadań. 

6) Brać czynny udział w organizowanych przez  klasę i szkołę imprezach i uroczystościach, 

przyczyniając się do ich pomyślnego przebiegu. Zarówno w szkole, jak i poza nią nie 

używa wulgarnych słów. 

3. Stosunek do spraw związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną 

1. Uczeń obowiązany jest przestrzegać higieny osobistej. 

2. Powinien dbać o czystość i schludność ubrania. 

3. Nie należy zmieniać koloru włosów, robić makijażu, nosić wyzywających ozdób. 

4. Uczniowie powinni współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości oraz estetycznego 

wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły . 

5. Uczniom nie wolno palić tytoniu, papierosów, e-papierosów, posiadać ani spożywać 

narkotyków , dopalaczy, napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

6. Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu. 

7. Powinien niezwłocznie zawiadomić wychowawcę lub dyrektora szkoły o zauważonych w 

szkole lub jej otoczeniu przedmiotach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi. 

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać bezwzględnie przepisów ruchu drogowego. 

9. Powinien starannie przechowywać legitymację szkolną. 
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4. Stosunek do pracy i mienia społecznego 

Uczeń powinien: 

1. Szanować pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi. 

2. Uczestniczyć czynnie w pracach społecznych organizowanych przez klasę, organizacje 

uczniowskie lub szkołę. 

3. Szanować wytwory pracy ludzkiej: mienie własne i cudze, szczególną opieką otoczyć 

mienie społeczne jako dobro wszystkich ludzi. 

4. Oszczędzać odzież, podręczniki, kredę, przybory uczniowskie, troskliwie obchodzić się z  

książkami i czasopismami, dbać o sprzęt szkolny i pomoce naukowe . 

5. Prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej, takich jak 

wagony kolejowe, autobusy, trawniki, ławki w parkach i ogrodach; chronić przyrodę. 

5. Uczeń poza szkołą 

1. Zachowaniem swoim na ulicy i w miejscach publicznych uczniowie powinni godnie 

reprezentować swoją szkołę i w każdej sytuacji zachowywać się kulturalnie. 

2. Nie należy na siebie zwracać uwagi hałaśliwym zachowaniem. 

3. Uczniowie nie powinni przebywać  w miejscach w których sprzedawany jest alkohol, oraz 

na ulicy po godzinie 21 inaczej jak w towarzystwie dorosłych 

6. Obowiązki przewodniczącego samorządu klasowego. 

1. Reprezentuje interesy klasy wobec wychowawcy, innych uczących i dyrekcji szkoły. 

2. Kieruje pracą samorządu klasowego. 

3. Zgłasza w administracji szkoły usterki zauważone w pomieszczeniach szkolnych. 

4. Sprawuje nadzór nad dyżurnymi. 

5. Dba o dekorację przydzielonej sali lekcyjnej. 

6. Czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły 

i niniejszym regulaminie. 

7. Współpracuje z wychowawcą w organizowaniu życia klasy. 

7. Obowiązki dyżurnych 

Dyżurni zobowiązani są: 

1. Przyjść do szkoły kilkanaście minut przed dzwonkiem na lekcje. 

2. Przygotować pomoce naukowe, przynieść kredę. 

3. Po zakończeniu lekcji: 

1) zetrzeć tablicę, 

2) zmienić wodę, 

3) skontrolować czy na podłodze, pod ławkami i za kaloryferami nie ma śmieci, 

4) jeżeli uczniowie wychodzący wcześniej nie zostawili klasy w należytym stanie - 

zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi rozpoczynającemu zajęcia w danej klasie 

fakt niewypełnienia obowiązków dyżurnych z poprzedniej zmiany, 

5) zamknąć okna, 

6) zgasić światło. 

§10 

Przepisy Końcowe 

1. Każda zmiana Regulaminu wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.listopada 2017r. z mocą prawną od 01-09-2017r. 

3. Regulamin zostanie podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez  

umieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

 


