REGULAMIN
ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU
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Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 710 przychodzą do Szkoły nie wcześniej niż
o godz. 700 i udają się do szatni, gdzie pozostawiają ubranie wierzchnie i zmieniają obuwie,
po czym kierują się na parter lub piętro pod klasę, gdzie będzie odbywała się pierwsza lekcja.
Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 800 przychodzą do Szkoły nie wcześniej niż
o godz. 730 i udają się do szatni, gdzie pozostawiają ubranie wierzchnie i zmieniają obuwie,
po czym kierują się na parter lub piętro pod klasę, gdzie będzie odbywała się pierwsza lekcja.
Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej po wyjściu z szatni udają się do świetlicy szkolnej
przebywają tam do godz. 745, wtedy opuszczają świetlicę za zgodą wychowawcy.
Uczniowie rozpoczynający lekcje później oczekują na rozpoczęcie zajęć w szatni lub świetlicy
szkolnej.
Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się
lekcja i czekają na nauczyciela.
Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy zachowując kolejność, w jakiej ustawili się przed
klasą i zajmują miejsca w ławkach, zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi wzrostu.
Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu danej pracowni, w której mają
zajęcia.
Uczniowie nie spożywają posiłków i napojów w trakcie lekcji. W wyjątkowych sytuacjach
mogą to uczynić za zgodą nauczyciela.
Uczniowie wyciszają i nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć.
Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą
spowodować obrażenia ciała, np. noże, kastety, śrubokręty. itp.
W czasie lekcji uczniowie mogą opuścić klasę za zgodą nauczyciela.
Po wejściu do klasy osoby dorosłej, uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie
nauczyciela.
Po dzwonku nauczyciel decyduje o tym, kiedy uczniowie opuszczą klasę.
Uczniowie wychodzący z sali lekcyjnej są zobowiązani do pozostawienia po sobie porządku.
W trakcie przerwy uczniowie przebywają na piętrze, na którym będą mieli następną lekcję.
Wyjątek stanowi wyjście ucznia do biblioteki, stołówki lub świetlicy.
Podczas przerw uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa wynikających z regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i poleceń
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
Uczniowie mogą podejmować zabawy, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia.
Podczas przerw uczniów obowiązują zasady dobrego zachowania. Uczniowie nie krzyczą,
nie biegają, nie otwierają okien na korytarzach i w toaletach, nie siadają na parapetach
okiennych, nie biegają po schodach oraz nie stosują żadnych form przemocy wobec siebie.
Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – wchodzą i schodzą
zawsze prawą stroną.
Uczniowie są zobowiązani do zachowania czystości i porządku w miejscach, w których
przebywają podczas przerw.

21. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych jeżeli
polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania.
22. W toaletach nie należy podejmować czynności niezwiązanych z czynnościami toaletowymi.
23. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać w pracowniach tylko pod opieką nauczyciela.
24. Uczniowie mogą opuścić teren szkoły na zasadach opisanych w procedurze zwalniania
ucznia z zajęć.
25. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest
zabronione.
26. W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek podporządkowania
się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję ratowniczą i ewakuacyjną.
27. Po zakończeniu lekcji uczniowie mogą przebywać w szkole na zajęciach pozalekcyjnych lub
imprezach organizowanych przez nauczycieli, wychowawców, Samorząd Uczniowski, czy
Radę Rodziców na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
28. Za złamanie regulaminu grożą konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.

