
 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN POBYTU UCZNIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO  
W LUBONIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny pracy publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6               

poz. 69). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.02.2007       

(D.U.z2007nr35poz.222)zmieniające rozp. w sprawie ramowych statutów publicznych       

przedszkoli i publicznych szkół. 

3. Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017               

r.,poz. 59) 

4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1              

września 2020 r. 
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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg            
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach             
domowych lub w izolacji. 
 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez              
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły            
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących          
zachowania w przestrzeni publicznej.  
 
3. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas pobytu w szkole*, tj. od rozpoczęcia zajęć do ich                
zakończenia, do pozostawania na jej terenie. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej o            
godz.6:45 przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i przebywają do czasu pierwszego dzwonka na            
parterze szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego. Jeżeli lekcje rozpoczynają się o           
późniejszych godzinach niż godz. 8.00, uczniowie przychodzą najwcześniej na przerwie przed           
daną lekcją. 
 
4. Po pierwszym dzwonku (godz.7:55), przed rozpoczęciem zajęć, uczniowie kierują się na            
poszczególne piętra budynku szkoły i przebywają przed salą lekcyjną oczekując w spokoju na             
nauczyciela . 
 
5. Uczniowie ubierają się stosownie do panującej pogody, ustawienia się w pary i zejścia w               
obecności nauczyciela na parter, skąd  udają się na szkolne boisko i tam spędzają dyżur. 

 
6. Uczniowie zapisani do świetlicy przebywają tam pod opieką nauczycieli świetlicy przed,            
jak i po zakończonych zajęciach, do czasu odbioru przez prawnych opiekunów.  
  
7. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii lub wychowania do życia w rodzinie, w czasie                
prowadzenia tych zajęć przebywa w bibliotece/świetlicy szkolnej. Uczniowie nieuczestniczący         
w zajęciach religii po dzwonku na lekcje zbierają się przed pokojem nauczycielskim i są              
przeprowadzani przez panią woźna do świetlicy szkolnej. Są to zajęcia obowiązkowe dla            
uczniów, a obecność jest odnotowana w dzienniku zajęć opiekuńczych) Jeżeli są to lekcje             
pierwsze lub ostatnie dla ucznia – to na pisemną prośbę rodzica uczeń może przyjść na               
późniejsze godziny lekcyjne lub zostać zwolnionym do domu(w przypadku końcowych lekcji). 
 
8. Uczniowie uczęszczający do szkoły na zajęcia pozalekcyjne przychodzą na nie 5 min. przed              
ich rozpoczęciem i czekają na nauczyciela przed wskazaną salą. W przypadku oczekiwania na             
zajęcia pozalekcyjne zobowiązani są do przebywania w bibliotece szkolnej pod opieką           
nauczyciela bibliotekarza. 
 
9. Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły.  

2 
 



 

10. W przypadku złego samopoczucie, uczeń musi zostać odebrany przez prawnego opiekuna lub             
osobę wskazaną w deklaracji. Uczeń musi pozostać na terenie szkoły do momentu przybycia             
rodzica (opiekuna) w odosobnionym pomieszczeniu. 
 
11. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica              
(opiekuna), w której podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły lub             
poprzez osobisty kontakt rodzica (opiekuna) z nauczycielem. Ucznia może zwolnić z danych            
zajęć: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć.  
Uczeń nie będzie zwalniany na telefoniczną prośbę rodzica, jest możliwość zwolnienia ucznia w             
danym dniu poprzez dziennik elektroniczny i potwierdzeniu tej informacji u          
wychowawcy/nauczyciela przedmiotu. 
 
12. Uczeń może być zwolniony z zajęć przez nauczyciela na: zawody sportowe, konkursy itp.              
zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą zwalniania(przedstawienie powodu zwolnienia i          
listy zwolnionych uczniów, karty wycieczki dyrektorowi i zainteresowanym nauczycielom).         
Uczniowie zwolnieni z zajęć dla w. w. potrzeb szkoły są uważani za obecnych. Nieobecności te               
nie wpływają na frekwencję danego ucznia (nie są wliczane do sumy godzin nieobecnych             
danego ucznia).  
 
13. Uczniowie, posiadający ważne zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie         
rodzica, mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, ale muszą przebywać na terenie             
szkoły, pod opieką nauczyciela. Wyjątek stanowią pierwsze i ostatnie lekcje, gdzie, na pisemną             
prośbę rodzica, uczeń może przyjść dopiero na pozostałe lekcje lub zostać zwolniony do domu (               
w przypadku ostatnich lekcji). 
 
14. Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, (który był obecny w             
szkole na poprzednich lekcjach, niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę, pedagoga           
lub dyrektora szkoły. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się rodzica. 
 
15. Uczniowie nie mogą podczas pobytu w szkole (zgodnie z planem lekcji przypisanym danej              
klasie) przebywać bez opieki osób dorosłych: w sali lekcyjnej, na boiskach szkolnych, w sali              
gimnastycznej, świetlicy szkolnej, bibliotece., szkolnych korytarzach. 
 
13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych         
ponosi nauczyciel prowadzący. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela w czasie          
wykonywania swoich obowiązków, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to            
zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 
 
14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas: przerw ponosi nauczyciel         
dyżurujący, a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych- nauczyciele sprawujący         
wtedy nad nimi opiekę. 
 
15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za wypadki ucznia              
w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub samowolnego przebywania na jej terenie. 
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16. Uczniowie opuszczają szkołę zaraz po zakończonych zajęciach. 
 
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na               
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać             
się przyborami szkolnymi między sobą. 
 
18. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów wartościowych (za ich ewentualne zagubienie            
czy zniszczenie – szkoła nie ponosi odpowiedzialności) oraz przedmiotów i substancji           
niebezpiecznych. 
 
19. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przez ucznia rzeczy, przedmioty,           
pojazdy-rowery, deskorolki , itd.  
 
20. Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły lub          
dyrektora o niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na terenie szkoły. 
 
21. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, który prowadzi lekcję           
lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy (jeżeli uczeń nie może zgłosić wypadku sam, zgłasza to               
świadek zdarzenia). 
 
22. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach, skakania po schodach,             
popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien i wychylania się            
przez nie, przebywania w klasach, sali gimnastycznej, szatniach, przesiadywania w toaletach,           
jazdy na rowerach i innych pojazdach wokół budynku szkolnego, a także wszelkich innych             
zachowań noszących znamiona niebezpieczeństwa. 
 
23. Uczeń ma obowiązek udziału w lekcjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku             
obowiązujących w szkole. 
 
24. Uczeń, przebywający na terenie szkoły, w wyjątkowych sytuacjach może skorzystać z            
telefonu komórkowego lub innego urządzenia służącego do komunikacji np. Smartwatch itp. w            
sekretariacie szkoły za zgodą dyrektora lub nauczyciela tylko w czasie przerwy w celu             
kontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zabrania się: nagrywania, filmowania,           
fotografowania. W czasie zajęć, w świetlicy, podczas przerwy lub w innym miejscu na terenie              
szkoły telefon musi być wyłączony. Niezastosowanie się do zaleceń, wiąże się z zabraniem w. w.               
urządzenia do depozytu,  który może być odebrany tylko przez rodzica. 
 
25. Na lekcji wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w odpowiednim stroju, ustalonym przez            
nauczyciela wychowania fizycznego oraz zdejmuje wszelkie ozdoby. 
 
26. Uczeń na terenie szkoły nie może nosić makijażu i farbowanych włosów, malowanych             
paznokci oraz ozdób, które mogą być oznaką subkultury. 
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27. Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, zgodnym z opisem             
znajdującym się w statucie. 
 
28. Uczeń, przebywając na terenie szkoły, a także poza jej terenem, zobowiązany jest do:              
właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły,         
okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom, chronienia zdrowia swojego i innych,            
niezażywania i posiadania żadnych używek. 
 
29. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia w. w. regulaminu, uczeń może być ukarany karami             
przewidzianymi w Statucie Szkoły. 
 
30. Za szkody wyrządzone przez dzieci na terenie szkoły odpowiadają i ponoszą konsekwencje             
finansowe rodzice/ opiekunowie. 
 
* przez „szkołę” rozumie się budynek szkoły wraz z całym jej otoczeniem 
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