
REGULAMIN  
PRZEBYWANIA UCZNIÓW 

 NA TERENIE  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile 

 
 

1. Na terenie szkoły uczniowie mogą przebywać tylko w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych. W tym czasie pozostają pod opieką nauczycieli oraz wycho-
wawców. 

2. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem 
zajęć (nie dotyczy uczniów dojeżdżających). 

3. Opieka dla uczniów zapewniona jest w godzinach rannych od 7:40 
4. Na lekcje o godz. 8:00 uczniowie zbierają się w holu głównym na parterze od 

godz.7:40  
5. Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych oraz zwierząt. 
6. Każdy pracownik szkoły ma prawo skontrolowania zasadności pobytu danej 

osoby na trenie placówki. 
7. Podczas  przerwy  obiadowej „do stołówki” uczniowie wchodzą tylko wtedy, gdy 

korzystają z obiadów. 
8. Od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia zajęć uczniowie przebywają 

na terenie szkoły. 
9. Zabronione jest samowolne opuszczanie przez uczniów budynku szkoły w cza-

sie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych. 
10. Zwolnienie ucznia z lekcji jest możliwe na pisemną prośbę rodzica. Decyzję 

w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy, w przypadku nieobecności wycho-
wawcy, inny nauczyciel, pedagog lub dyrektor szkoły. Możliwe jest zwolnienie 
ucznia na podstawie innej formy uzgodnionej z wychowawcą klasy (np. telefon 
do szkoły, informacja mailowa). 

11. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie opuszczają 
teren szkoły. 

12. Po wejściu do szkoły uczniowie kierują się do szatni, by zostawić w niej wierzch-
nie okrycie. Nie należy pozostawiać w szatniach i klasach pieniędzy  i  przed-
miotów  wartościowych.  Szkoła  nie  ponosi odpowiedzialności za ich zagubie-
nie, uszkodzenie lub kradzież. W czasie lekcji szatnie są zamknięte a w czasie 
przerwy otwierane. 

13. Uczniowie, niezwłocznie po dzwonku na lekcję mają obowiązek udać się do 
wyznaczonej sali czekać na przybycie nauczyciela. W razie nieobecności nau-
czyciela członek samorządu klasowego powinien  bezzwłocznie powiadomić 
o tym fakcie dyrektora szkoły.  Dyżurni klasowi wchodzą ostatni i porządkują 
odcinek korytarza przed salą lekcyjną. 

14. Lekcja  kończy  się  na  wyraźny  sygnał  nauczyciela.  Klasa  zobowiązana  jest 
pozostawić po sobie salę lekcyjną w nienagannym porządku. Odpowiadają za 
to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

15. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub drugi język obcy, zobo-
wiązani są w tym czasie przebywać w bibliotece szkolnej, jeśli lekcja nie jest 
pierwszą lub ostatnią w danym dniu (wtedy obowiązuje pisemne zwolnienie od 
rodziców). 



16. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przeby-
wać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeśli wycho-
wanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzice mogą złożyć pisemne 
oświadczenie, że wyrażają zgodę na pobyt w czasie tych zajęć w domu. 

17. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń 
nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły. 

18. Uczniom  zabrania  się  biegania  po  szkolnych  korytarzach  i  schodach  oraz 
utrudniania  innym  poruszania  się  po  budynku  (np.  poprzez  siadanie   na 
parapetach,  schodach  lub  stanie  w  drzwiach albo  w  holu). Zabronione są 
gry i zabawy zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (skakanie, ślizga-
nie się po poręczach itp.). 

19. W czasie przebywania na terenie szkoły uczniowie dbają o ład i  porządek. Za-
uważone  zniszczenia  i  uszkodzenia  mienia  szkolnego  powinni  natychmiast 
zgłosić nauczycielowi lub pracownikowi szkoły. 

20. Uczeń  ma  obowiązek  dbać  o  estetykę  szkoły:  nie  zaśmiecać  pomieszczeń 
szkolnych, w sposób kulturalny i higieniczny korzystać z urządzeń sanitarnych. 

21. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące niewłaściwego zachowania innych uczniów 
lub zaistniałego  zagrożenia,  wypadku,  niebezpiecznej  dla  życia  i  zdrowia  
sytuacji, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia swojego albo  innych,  ucznio-
wie  powinni bezzwłocznie  zgłosić  nauczycielowi  (w  czasie  trwania  przerwy  
nauczycielowi pełniącemu dyżur na korytarzu) i mają obowiązek stosować się 
do jego poleceń. 

22. Odpowiedzialność za straty materialne wyrządzone przez ucznia na terenie 
szkoły ponoszą jego rodzice/opiekunowie. 

23. Uczniowie przynoszą do szkoły urządzenia elektroniczne na własną odpowie-
dzialność. 

24. Szkoła nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu. 
25. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń elektronicznych jest zaka-

zane. 
26. Obowiązuje całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek używek na terenie 

szkoły. 


