
ZAŁ ĄCZNIK NR 7 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 
 

 
 

Regulamin zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży. 
 
 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ZACHOWANIA UCZNIÓW : 
 
Uczeń: 
� dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 
� przestrzega zasad higieny, 
� nie ulega nałogom, 
� zachowuje się kulturalnie 
� dba o kulturę słowa, 
� unika zachowań agresywnych, 
� szanuje mienie szkolne, 
� nie przywłaszcza cudzej własności, 
 
 

I ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS ZAJ ĘĆ LEKCYJNYCH: 
 
Uczeń: 
� punktualnie przychodzi na zajęcia, 
� w kulturalny sposób oczekuje przed salą na wejście z nauczycielem do klasy, 
� ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, 
� jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi podręczniki ,zeszyty, przybory szkolne, 
     materiały potrzebne do lekcji., zmianę obuwia i strój na zajęcia wychowania fizycznego, 
� nie opuszcza swego miejsca pracy bez zgody nauczyciela, 
� wykonuje polecenia nauczyciela, 
� aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
� sygnalizuje chęć zabrania głosu podnosząc rękę, 
� nie utrudnia prowadzenia lekcji(nie przerywa nauczycielowi lub innym osobom 

zabierającym aktualnie głos, nie czyni zbędnych uwag nie związanych z lekcją), 
� utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy (przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji), 
� wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 
� podczas zajęć nie je, nie żuje gumy, 
� kulturalnie zachowuje się wstając podczas powitania osób dorosłych wchodzących do 

klasy, 
� pakuje książki i zeszyty wyłącznie na wyraźny sygnał nauczyciela, 
� na sygnał nauczyciela bezpiecznie i kulturalnie opuszcza klasopracownię po zakończeniu 

lekcji, 
 
 
 



 
 

II ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS PRZERW MI ĘDZYLEKCYJNYCH: 
 

Uczeń: 
� bezpiecznie i kulturalnie spędza przerwy między zajęciami, 
� nie stosuje form agresji: 

a) słownej (przezywanie , wyśmiewanie , poniżanie), 
b) fizycznej(bójki, popychanie ,podstawianie nogi, uderzanie różnymi przedmiotami 

,zamykanie w łazience, rozbieralni, szatni), 
� nie biega po korytarzach, 
� używa kulturalnego słownictwa(dziękuję, proszę, przepraszam), 
� przestrzega ustawienia w kolejce podczas zakupów w sklepiku szkolnym, 
� udając się na obiad zostawia plecak na półce przed stołówką i ustawia się w kolejce, 
� spożywa obiady zachowując zasady higieny i kultury, po spożyciu posiłku odnosi naczynia 

i sztućce, 
� z łazienki korzysta zgodnie z przeznaczeniem, nie przebywa tam bez potrzeby podczas 

przerw, 
 
 
 

III ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS UROCZYSTO ŚCI,  
IMPREZ SZKOLNYCH I WYJ ŚĆ POZA TEREN SZKOŁY  

(KINO,TEATR, KONCERTY I WYCIECZKI): 
 
Uczeń; 
� bierze udział w organizowanych przez klasę uroczystościach szkolnych, 
� kulturalnie i grzecznie zachowuje się podczas uroczystości i wyjść pozaszkolnych, 
� okazuje szacunek symbolom szkolnym i narodowym(flaga, hymn , godło państwowe), 
� zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu ulicznym (porusza się  

 w ustawieniu parami tylko po chodniku , przechodzi przez jezdnię tylko po pasach  
 i za zgodą nauczyciela), 

� samowolnie nie oddala się od grupy, 
 


