
 

 

W budynku szkolnym 

W budynku szkolnym chodzę 
wolno. Bieganie jest zabronione. 
Nie wolno mi się przepychać ani 
spieszyć. 
Prowadzę rozmowy w 
umiarkowanym tonie. 
Podczas lekcji mówię szeptem 
aby nie przeszkadzać innym 
dzieciom w nauce. 
W klasie noszę kapcie. Wieszam 
swoje ubrania (okrycia 
wierzchnie) na wieszaku. Czapkę 
noszę tylko na podwórku 
szkolnym. 
Nie wolno mi korzystać z 
telefonu komórkowego na 
terenie szkoły. Kiedy wchodzę 
na teren szkoły, wyłączam go i 
zostawiam w swojej torbie.  
 

Na sali gimnastycznej 
Wchodzę na salę gimnastyczną 
tylko wtedy gdy mam pozwolenie 
dorosłego.  
Przebieram się szybko i cicho. 
Na sali gimnastycznej noszę 
obuwie do gimnastyki halowej i 
strój sportowy. 
Nie noszę biżuterii. 
Ze sprzętu sportowego mogę 
korzystać tylko wtedy, gdy mam 
pozwolenie nauczyciela lub 
nauczycielki. 
 
Zwracam uwagę na inne dzieci i 
gram fair play by uniknąć 
wypadków.  
 

Na podwórku szkolnym 
Wszystkie dzieci powinny mieć 
możliwość odpoczynku na 
podwórku szkolnym. 
Na początku przerwy udaję się jak 
najszybciej na podwórko szkolne. 
Zachowuję się w taki sposób by 
nie przeszkadzać ani nie 
krzywdzić innych dzieci. 
Szanuję zieleń. Zwracam uwagę 
by nie uszkodzić roślin.  
Zabronione jest rzucanie 
kamieniami i śnieżkami. 
W piłkę nożną i koszykówkę gram 
tylko na boisku do piłki nożnej i 
do koszykówki. 
Pod koniec przerwy odkładam 
sprzęt do zabawy na właściwe 
miejsce. 
  
Następnie powracam do mojego 
pomieszczenia klasowego tak 
szybko, jak tylko mogę. 
 

W toalecie 
W ubikacji siadam na sedesie. 
Dbam o to, aby wszystko było 
czyste. 
Używam papieru toaletowego i 
upewniam się, że papier 
toaletowy ląduje w sedesie.  
Potem spłukuję wodę w sedesie. 
Ewentualnie muszę wyczyścić go 
szczotką do sedesu. 
Następnie myję dokładnie ręce 
mydłem i osuszam je. 
Używam tylko papierowego 
ręcznika. 
Zużyty ręcznik papierowy 
wyrzucam do kosza na śmieci. 
Zostawiam toaletę w takim 
stanie, w jakim sam chciałbym ją 
zastać. 
Łazienki szkolne nie są 
przeznaczone do zabaw i 
rozmów. 

 

Na stołówce 
Przestrzegam zasad dobrego 
zachowania na jadalni, ponieważ 
spokojne spożywanie posiłków 
jest bardzo ważne. 
Nie noszę czapki ani kurtki na 
stołówce. Wieszam kurtkę na 
krześle. 
Po cichu i z rozwagą ustawiam się 
w kolejce. 
Jem prawidłowo i zwracam 
uwagę na to, co jem i piję. 
Siedzę tak długo, aż wszyscy przy 
moim stole skończą jeść. Razem 
sprzątamy z naszego stołu. 
Resztki wyrzucam do 
przeznaczonych do tego celu 
pojemników. Talerze, miski i 
kubki układam piętrowo na półce. 
Sztućce  wkładam do wiadra z 
wodą. 
Dyżurni wycierają stół. 
  
 

Wszyscy przyczyniamy się do tego, aby każdy czuł się w szkole komfortowo.  
 

  
W naszej szkole wszyscy powinni czuć się dobrze. Dlatego musimy traktować się na równi i być uprzejmni wobec siebie. 
Przestrzegamy zasad. 

• Przygotowuję się do lekcji. Wszystkie potrzebne pomoce szkolne umieszczam na swoim miejscu. 
• Dbam o pomoce szkolne, książki i zeszyty z należytą starannością. Po zajęciach odkładam je prawidłowo na swoje miejsce. 
• Przestrzegam zasad dotyczących pracy własnej. 
• Razem z innymi dziećmi dbam o czystość stołów i miejsc pracy. 
• Do szkoły zabieram tylko te rzeczy i ubrania, które są potrzebne na zajęcia szkolne. 
• Jestem sam odpowiedzialny za swoje rzeczy. 
• Przyjmuję wszystkie wskazówki dorosłych. 

 

Regulamin szkolny 

Wszyscy pomagajmy sobie nawzajem aby czuć się dobrze w szkole. 


