
REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W BUDYNKACH: A I B 
Aktualny od 01.09.2022r. 

 

 
1. Budynki A i B Szkoły Podstawowej w Babiaku otwierane są o godz. 7-ej. 

2. Uczniowie z klas szkoły podstawowej przywożeni są na zajęcia i odwożeni po ich 

zakończeniu w godzinach dostosowanych do planu zajęć dydaktycznych zorganizowanym 

dowozem wg ustalonego corocznie grafiku przywozów i odwozów. 

3. Uczniowie dochodzący do szkoły przychodzą nie wcześniej, niż 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. 

4. Przybywający do szkoły uczniowie, wchodzą głównym wejściem, po czym udają się do szatni 

lub wieszaków na korytarzu i pozostawiają wierzchnie okrycia w miejscach wyznaczonych 

dla danej klasy. 

5. Odzież z szatni odbierana jest w czasie trwania przerwy, po zakończeniu zajęć. 

6. Nieuzasadnione przebywanie w szatni, szczególnie w czasie przerw jest zabronione. 

7. W szatni uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli i osób z obsługi. 

8. W czasie lekcji i zajęć obowiązuje na korytarzach cisza – uczniowie przebywają na zajęciach 

lekcyjnych lub świetlicowych. 

9. Zakazuje się wprowadzania do budynku zwierząt. 

10. Do szkoły nie należy przynosić cennych przedmiotów, ani przedmiotów i środków 

niebezpiecznych. 

11. Oczekujący na zajęcia uczeń sam jest odpowiedzialny za swoją teczkę i przybory szkolne. 

12. Po dzwonku uczniowie ustawiają się w pary i oczekują na nauczyciela przy klasie, w której 

mają mieć zajęcia zgodnie z planem.  

13. Wychodząc na przerwę, dyżurny uczeń lub nauczyciel gasi światło i otwiera okno w celu 

przewietrzenia sali lekcyjnej. 

14. W czasie przerw uczniowie wychodzą z klas. Klasy zamykane są przez nauczycieli. 

Uczniowie w czasie przerwy pozostają pod opieką nauczycieli pełniących dyżury na 

korytarzach (górnym i dolnym) i boisku. 

15. Przed wyjściem na boisko w czasie przerw (budynek A) uczniowie ustawiają się parami pod 

ścianą przy zejściu ze schodów obok sali nr 19. Nauczyciel dyżurujący na boisku schodzi 

pierwszy, a za nim uczniowie ostrożnie schodząc ze schodów udają się na przerwę. 

16.  Poruszanie się po korytarzach i schodach odbywa się prawą stroną, nie można biegać, grać w 

piłkę, urządzać zabaw blokujących przejście oraz stwarzających zagrożenie dla innych 

uczniów. 

17. Poruszając się po korytarzach, należy zachować szczególną ostrożność przechodząc w pobliżu 

drzwi, które otwierają się na zewnątrz. 

18. Nie można siadać na parapetach okien i grzejnikach, nie otwierać okien, ani wychylać się. 

19. Korzystając z toalety należy zostawić po sobie porządek. 

20. Sytuacje niebezpieczne albo niezauważone usterki należy zgłosić nauczycielowi dyżurnemu 

lub innemu pracownikowi obsługi szkoły. 

21. Budynki szkolne (A i B) zamykane są od godz. 800. Na teren budynków szkoły mogą wejść 

uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie (w celu kontaktu  np. z nauczycielem itp.) 

korzystając z dzwonka w wejściu głównym oraz po otwarciu drzwi przez pracownika obsługi. 

22. Osobom postronnym zabrania się przebywania na terenie budynku i jego otoczeniu 

należącemu do szkoły. Rodzice oczekują na dzieci obok pomieszczenia dla personelu 

obsługowego przy wejściu głównym. Osoby nie będące rodzicami uczniów, a wchodzące do 

budynku szkoły zobowiązane są do wpisania się do „Zeszytu wejść” znajdującego się u 

dyżurującego przy wejściu pracownika obsługi. 

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

nauczyciela wg ich przeznaczenia. 

24. Czas oczekiwania do rozpoczęcia lekcji i na odjazd autobusu uczniowie spędzają pod opieką 

dyżurującego wychowawcy świetlicy. Uczniowie dowożeni odbierani są z budynków szkoły 



przez opiekuna dowozu dzieci i młodzieży. W godzinach porannych uczniowie przywiezieni 

do szkoły odprowadzani są przez w/w opiekuna do budynku szkoły i przekazywani pod 

opiekę wychowawcy świetlicy, który odnotował ten fakt zaznaczając obecność ucznia w 

zeszycie dowozów. 

25. Po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły mogą być organizowane na terenie 

obiektu szkolnego i w budynku szkoły imprezy klasowe i szkolne, zebrania, spotkania itp. z 

zachowaniem zasad bhp i regulaminów obowiązujących w szkole. 

26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na jej terenie 

po zakończeniu codziennych zajęć lekcyjnych, jak również w okresie wakacji, ferii i innych 

dni wolnych. 


