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REGULAMIN PORZĄDKOWY 
Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi 

 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE  

1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń i rodzice /opiekunowie prawni ucznia obowiązani są do zapoznania się z w/w dokumentami  
i ich przestrzegania.  

3. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować 
pracowników szkoły i uczniów.  

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest zobowiązany dbać  
o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy zgłosić 
nauczycielowi. 

5. Zabrania się wprowadzania osób trzecich na teren szkoły. 

6. Osoby postronne wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do odnotowania swojego wejścia  
i wyjścia w zeszycie znajdującym się przy sekretariacie u pań woźnych. 

7. Uczniowie zobowiązani są do dbania o mienie szkoły, sprzęt, pomoce naukowe i poszanowania 
cudzej własności. 

8. Na terenie szkoły i w jej okolicach, obowiązuje zakaz palenia papierosów (również elektronicznych), 
spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz jakichkolwiek transakcji 
handlowych między uczniami. 

9. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez 
ich zgody. 

10. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego 
przez ucznia, śledzenia jego postępów w nauce i wspierania szkoły w procesie wychowawczym. 

11. Uczniowie klas I-III mogą być odbierani ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby 
przez nich upoważnione pismem lub mogą sami wychodzić ze szkoły na pisemną prośbę 
rodziców/prawnych opiekunów. 

12. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są uczestniczyć w zebraniach i konsultacjach, a w razie 
potrzeby kontaktować się z pedagogiem szkolnym i psychologiem, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu. 

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

14. Z urządzeń sportowych na boisku szkolnym uczniowie mogą korzystać tylko pod opieką 
nauczyciela. 

 

 

II. REGULAMIN SZAFEK UBRANIOWYCH 

1. W szkole obowiązuje zmiana obuwia i pozostawianie okryć wierzchnich w szafkach – 
uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły, gdzie przy swoich szafkach rozbierają się  
z wierzchniego okrycia i pozostawiają swoje rzeczy w szafkach. 

2. Uczniowie posiadają przydzielone kody do swoich szafek. 

3. Uczniowie mają obowiązek dbania o przydzielone im szafki. 
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4. Za rzeczy wartościowe, niezabezpieczoną odzież w szafkach i przedmioty pozostawione przez 
ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona  
i zabezpieczenie własności przed zniszczeniem i kradzieżą.  

5. Podczas lekcji wychowania fizycznego, uczniowie stosują się do regulaminów sali 
gimnastycznej oraz przyległych do niej szatni.  

6. W szatniach przy sali gimnastycznej uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcje.  
 

 

III. ZACHOWANIE PODCZAS ZAJĘĆ I PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Dzieci 
zapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej od godz. 6:30, zgodnie z wcześniejszą 
deklaracją rodziców. 

2. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego bez zgody 
wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora.  

3. Podczas przerw obowiązuje zakaz:  

a) bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinach może przebywać tylko jedna 
osoba,  

b) biegania po korytarzach i po schodach,  

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

d) grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw,  

e) siadania na grzejnikach i parapetach,  

f) zaśmiecania, brudzenia, plucia.  

4. Podczas przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne i przebywają na korytarzach, w toaletach 
przebywają, gdy jest to konieczne.  

5. Korzystając z WC i sanitariatów należy zostawić po sobie porządek i zakręcać wodę. 
Zauważone usterki należy zgłosić dyżurnemu nauczycielowi.  

6. Uczniowie nie mogą samodzielnie wchodzić do pokoju nauczycielskiego. 

7. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.  

8. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela  
lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę.  

9. Uczeń nie przynosi do szkoły drogocennych rzeczy, dużej ilości pieniędzy, przedmiotów  
i substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia.  

10. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego 
zachowania.  

11. Próby wymuszania i zastraszania innych są surowo karane.  

12. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych; posiadacze telefonów komórkowych 
wyłączają je na czas lekcji. Konsekwencją używania telefonu na zajęciach jest konfiskata 
aparatu, wyłączonego wcześniej przez ucznia. Tylko rodzice/prawni opiekunowie mogą 
odebrać telefon od dyrektora szkoły zgodnie z procedurą. 

13. 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.  
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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. Nie wolno zostawiać plecaków i innych rzeczy przed salą lekcyjną po rozpoczęciu zajęć.  

3. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach nawet wówczas, gdy zgłosił 
nieprzygotowanie.  

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

5. Podczas lekcji nie żuje się gumy, nie je posiłków. Nie trzyma się na ławce rzeczy nie będących 
pomocami do danej lekcji.  

6. W sytuacjach wyjątkowych, nauczyciel może wyrazić zgodę na spożywanie posiłku podczas 
lekcji.  

7. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – uczniowie wstają, siadają na polecenie nauczyciela.  

8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.  

9. W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu zgodnie z planem, 
lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne, wychowawcze. Decyzję podejmuje 
nauczyciel zastępujący.  

10. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się  
w sali, otwierać szafek, szuflad itp.  

11. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach. Należy 
utrzymywać prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce.  

12. Uczniowie klasy zobowiązani są pozostawić po sobie porządek w sali lekcyjnej, za który 
odpowiadają wszyscy jej uczniowie.  

13. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.  

14. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:  

a. pozostawienia swojego miejsca w czystości,  

b. rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.  

15. Po ostatniej lekcji w sali uczniowie ustawiają krzesła na stoły.  

16. W pracowniach przedmiotowych, siłowni, sali gimnastycznej i stołówce należy stosować się 
do przepisów zawartych w odrębnych regulaminach.  

17. W czasie zajęć wychowania fizycznego uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 
regulaminu sali gimnastycznej.  

18. 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 schludnie.  

2. W dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym - obowiązuje biała bluzka 
lub koszula, ciemna (czarna, granatowa) spódnica lub spodnie (z wyjątkiem dżinsów). Dniami 
uroczystymi w szkole są: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto 
Niepodległości, wigilia szkolna, Święto Konstytucji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego, 
ślubowanie klas pierwszych, Święto Szkoły lub inne dni wyznaczone przez dyrektora szkoły.  
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3. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, dredy, ekstrawaganckie fryzury, 
długie lub malowane paznokcie, kolczyki w nosie itp.  

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

VI. SAVOR-VIVRE  

1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły poprzez słowa „dzień dobry" oraz ukłon.  

2. W przejściach uczeń ustępuje pierwszeństwa dorosłym.  

3. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi nie trzymając rąk w kieszeniach i nie żując gumy.  

4. Uczeń zachowuje się kulturalnie.  

5. W szkole nie można nosić nakryć głowy.  

6. Uczeń nie używa wulgaryzmów i nie stosuje przemocy.  

 
 

VII. NIEOBECNOŚCI  

1. Uczeń w klasach 1 – 3 jest zobowiązany do codziennego noszenia zeszytu do korespondencji, 
w klasach 4 – 8 jest to decyzją wychowawcy, który może przekazywać informację poprzez 
dziennik elektroniczny. 

2. Rodzice piszą usprawiedliwienia do wychowawcy, podając przyczynę nieobecności.  

3. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę z wychowawcą  
po ustaniu nieobecności, w ciągu tygodnia. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą 
usprawiedliwiane.  

4. Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub dyrektor czy wicedyrektor szkoły. 
Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców – zgodnie  
z procedurą. 

5. Uczniowie zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego przebywają w sali 
gimnastycznej lub w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego.  

6. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego 
rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione – zgodnie 
z procedurą. 

7. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.  

8. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego, uczeń może być zwolniony  
z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i przybyciu do szkoły rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka. Do tego czasu uczeń przebywa pod opieką szkoły – zgodnie z procedurą.  
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