
 

 

Regulamin zachowania się uczniów 

 Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich  

w Warszawie  
1. Podczas przerw spędzanych na korytarzu uczniowie zachowują się według norm 

powszechnie akceptowanych, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących. 

2. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie 

się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, 

prowokowanie bójek, przepychanie się, organizowanie niebezpiecznych zabaw oraz 

wszelkich innych  agresywnych czy niebezpiecznych zachowań. 

3. Po korytarzach spacerujemy, nie rzucamy żadnymi przedmiotami. Obowiązuje zakaz 

gry w piłkę. 

4. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną 

schodów. 

5. Po dzwonku na  lekcje uczniowie ustawiają się w pary i czekają na nauczyciela przed 

klasą. 

6. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie bez opieki nauczyciela!!! 

7. Plecaki uczniów przed rozpoczynającymi się  zajęciami mają być ustawione pod daną 

klasą, tak aby nie utrudniały przejścia. 

8. Na korytarzu należy zachować czystość. Śmieci wyrzucamy do kosza. 

9. Osób dokonujących zakupy w sklepiku szkolnym oraz spożywających obiad w stołówce 

szkolnej obowiązuje kolejka.  

10. W przerwach między zajęciami nie schodzimy do szatni bez uzasadnionej przyczyny.  

W razie uzasadnionego pobytu w szatni uczeń ma obowiązek  poinformować o tym fakcie 

personel obsługi. 

11. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie zostawiają tornistry w szatniach 

sportowych, przed salą gimnastyczną. Obowiązuje zakaz przebywania w tych 

pomieszczeniach podczas przerw. 

12. W czasie lekcyjnym korzystanie z boisk i placu zabaw dozwolona jest tylko pod 

nadzorem nauczyciela. 

13. Po zakończonych zajęciach tylko pod nadzorem nauczyciela, schodzimy do szatni, 

 w której zachowujemy się zgodnie z przyjętymi zasadami. 

14. Wszyscy uczniowie, którzy przychodzą do szkoły wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem pierwszej lekcji wg planu mają obowiązek zgłoszenia się do świetlicy 

szkolnej. 

15. Po skończonych lekcjach uczniowie, jeśli nie mają dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych, idą do domu lub przebywają w świetlicy szkolnej. 

16. Zabrania się wykorzystania terenu szkolnego na manewry i ewolucje rowerowe, 

deskorolkowe, rolkowe i. t. p. 

17. Wszelkie problemy z rówieśnikami wynikłe podczas przerwy, zauważone sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu, uczeń zgłasza dyżurującemu nauczycielowi lub personelowi 

obsługi. 

18. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu zachowania”.  

W razie nieprzestrzegania  któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte konsekwencje. 

 

 



 

Konsekwencje: 

- upomnienie, zwrócenie uwagi, 

- posadzenie na ławce na korytarzu, 

- rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem, 

- wezwanie rodziców do szkoły, 

- wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego Librus. 

- obniżenie oceny z zachowania, 

 

 

RADY DLA UCZNIA: 

1. Gdy masz jakiś problem podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże. 

2. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się 

nauczyciela dyżurującego.  

3. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, w której 

masz lekcje. Tam wszyscy uczniowie powinni ustawić się przed klasą parami.  

Przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15 kwietnia 2015 roku. 

 

 


