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REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi  

 

I. PRZEPISY OGÓLNE  

1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w prawie szkolnym (Statut Szkoły, 

regulaminy, zarządzenia Dyrektora Szkoły).   

2. Uczeń i rodzice ucznia zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi na terenie 

szkoły zasadami i przestrzegania ich.  

3. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować 

pracowników szkoły i innych uczniów.  

4. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania.  

5. W szkole obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów. 

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności 

dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.  

7. Każdy wypadek na terenie szkoły należy zgłosić nauczycielowi.  

8. Osoby postronne, wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do odnotowania swojego 

wejścia i wyjścia w zeszycie znajdującym się przy sekretariacie u pań woźnych.  

9. Uczniowie zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i poszanowania cudzej własności.  

10. Na terenie szkoły i w jej okolicach, obowiązuje zakaz palenia papierosów (również 

elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz 

dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami.  

11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz 

uczniów bez ich zgody.  

12. Rodzice zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia, 

monitorowania jego postępów w nauce i wspierania szkoły w procesie wychowawczym.  

13. Uczniowie klas I-III mogą być odbierani ze szkoły przez rodziców lub osoby przez nich 

upoważnione albo mogą sami wychodzić ze szkoły na pisemną prośbę rodziców.  

14. Rodzice zobowiązani są uczestniczyć w zebraniach i konsultacjach. 

15. Zakazuje się wprowadzania psów do budynku oraz na teren szkoły i teren przyległy.  

16. Z urządzeń sportowych uczniowie mogą korzystać tylko pod opieką nauczyciela.  

17. Podczas lekcji wychowania fizycznego, uczniowie stosują się do regulaminów sali 

gimnastycznej oraz przyległych do niej szatni.  
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18. W szatniach przy sali gimnastycznej uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcje.  

 

II. REGULAMIN SZAFEK UBRANIOWYCH  

1. W szkole obowiązuje zasada zmiany obuwia i pozostawiania okryć wierzchnich w szafkach 

ubraniowych. 

2. Uczniowie posiadają przydzielone kody do swoich szafek, których nie powinni ujawniać 

innym uczniom. 

3. Uczniowie mają obowiązek dbania o powierzone im szafki.  

4. Za rzeczy wartościowe, niezabezpieczoną odzież w szafkach i przedmioty pozostawione 

przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

5. W przypadku blokady lub uszkodzenia szafki należy poprosić o pomoc pracownika szkoły. 

 

III. ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH  

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych.  

2. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej od godz. 6:30, zgodnie 

z wcześniejszą deklaracją rodziców.  

3. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.  

4. Podczas przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne i przebywają na korytarzach.  

5. Przebywanie uczniów w sali lekcyjnej podczas przerwy jest możliwe tylko, gdy w sali 

obecny jest nauczyciel.  

6. Podczas przerw obowiązuje zakaz:  

a) bezzasadnego przebywania w toaletach,  

b) biegania po korytarzach i po schodach,  

c) zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,  

d) siadania na grzejnikach i parapetach,  

f) śmiecenia.  

7. Po skorzystaniu z toalety należy zachować zasady higieny i zostawić porządek. 

8. Usterki zauważone w toalecie należy zgłosić pracownikowi szkoły.  

9. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego.  

10. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego bez zgody 

wychowawcy lub nauczyciela.  

11. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub 

pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.  

12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, 

przedmiotów i substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.  



13. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do kulturalnego zachowania 

i przestrzegania regulaminu stołówki. 

14. Uczniowie mający wychowanie fizyczne oczekują na zajęcia w łączniku, a następnie pod 

opieką nauczyciela wychowania fizycznego wchodzą do szatni przy sali gimnastycznej i tam 

przebierają się do zajęć.  

 

IV. ZACHOWANIE PODCZAS LEKCJI  

1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

i zajmują swoje miejsca, rozpakowują się, a plecaki wieszają na haczykach.  

2. Podczas lekcji nie żuje się gumy i nie je posiłków.  

3. W sytuacjach wyjątkowych, nauczyciel może wyrazić zgodę na spożywanie posiłku 

podczas lekcji.  

4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – uczniowie wstają i odpowiadają na powitanie. 

5. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.  

6. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.  

7. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących 

się w sali, otwierać szafek, szuflad, itp.  

8. Należy utrzymywać prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce.  

9. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do:  

a) pozostawienia swojego miejsca w czystości,  

b) rozliczenia się z powierzonych mu pomocy dydaktycznych.  

10. Po skończonej lekcji obowiązkiem dyżurnych jest starcie tablicy i sprawdzenie ogólnego 

porządku w sali. 

11. Po ostatniej lekcji uczniowie są sprowadzani przez nauczyciela na parter. 

12. W pracowniach przedmiotowych, siłowni, sali gimnastycznej, na boisku należy stosować 

się do przepisów zawartych w odrębnych regulaminach.  

12. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej lub bibliotece muszą bezwzględnie 

stosować się do obowiązującego w niej regulaminu.  

 

V. STRÓJ SZKOLNY  

1. Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani czysto i estetycznie.  

2. W dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym - obowiązuje biała 

bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie. Dniami uroczystymi w szkole są: 

rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych, Święto 

Niepodległości, wigilia szkolna, Święto Konstytucji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego, 

Święto Szkoły lub inne dni wyznaczone przez dyrektora szkoły.  

3. W szkole obowiązuje zmiana obuwia na lekkie buty sportowe z jasną podeszwą. 


