
REGULAMIN BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE 
ORAZ W DRODZE DO I ZE SZKOŁY 

 
§ 1 

1. Jako niebezpieczne zachowanie się uczniów w szkole uważa się: 
 

1.1. Bieganie po korytarzach szkolnych. 
1.2. Niebezpieczne zabawy grożące uszkodzeniem ciała własnego lub innych osób 

(np. wspinanie się po balustradzie lub kratkach w holu na parterze, skakanie 

ze schodów, zabawy na zatłoczonym korytarzu itp.). 

1.3. Nieuzasadnione krzyki i hałasowanie. 

1.4. Wychylanie się przez okno, siedzenie na parapecie. 

1.5. Bójki, kopanie, popychanie, podkładanie nóg, przewracanie się nawzajem itp. 

1.6. Samodzielne wymierzanie kary tzw. „oddawanie”. 

1.7. Samodzielne wychodzenie z budynku szkoły. 

1.8. Niebezpieczne zabawy na terenie należącym do szkoły i na chodniku. 

1.9. Używanie wulgaryzmów (agresja słowna). 

1.10. Używanie urządzeń elektronicznych pomimo upomnień. 

1.11. Wszelkie zachowania agresywne (fizyczne i słowne) w drodze do i ze szkoły. 

 

§ 2 
2. Sposób odnotowywania niebezpiecznego zachowania: 

 

2.1. Wszyscy nauczyciele mają do dyspozycji samoprzylepne kartki, na których 

zapisują nazwisko ucznia, datę oraz swój podpis (w przypadku zachowań 

agresywnych należy zaznaczyć to na karteczce, gdyż takie zachowanie 

traktuje się jako przewinienie ciężkie). 

2.2. Nauczyciel informuje ucznia, iż zapisał jego nazwisko, co jest jednoznaczne 

z ukaraniem za niewłaściwe zachowanie. Nauczyciel nakazuje uczniowi 

wypoczynek w wyznaczonym miejscu.   

2.3. Otrzymanie „żółtej kartki” jest równoznaczne z otrzymaniem uwagi do 

dziennika.  

2.4. Przed wyjściem ze szkoły nauczyciel pozostawia kartki na specjalnie 

przygotowanej do tego tablicy z podziałem na klasy. 

2.5. Po każdym tygodniu nauki nazwiska z kartek są przenoszone do ogólnej 

ewidencji uczniów (kartki są przechowywane do końca semestru). 

 

§ 3 
3. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania Zasad Bezpiecznego 

Zachowania: 
 

3.1. Po trzech odnotowaniach niewłaściwego zachowania się (trzy kartki 

z nazwiskiem danego ucznia), udzielane jest Upomnienie Wychowawcy 

Klasy. Wzór kartki informującej o Upomnieniu jest jednakowy dla 



wszystkich uczniów. Wychowawca wkleja kartkę do dzienniczka ucznia 

i odnotowuje udzielenie Upomnienia w dzienniku. 

3.2. Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia podpisu rodzica pod 

Upomnieniem, ksero Upomnienia z podpisem rodzica przechowywane jest 

w dokumentacji wychowawcy. 

3.3. Po otrzymaniu Nagany Wychowawcy Klasy (kolejne trzy kartki 

z nazwiskiem tego samego ucznia) rodzice wzywani są do szkoły na 

rozmowę z wychowawcą (w szczególnych przypadkach również 

z Dyrektorem). 

3.4. Wezwanie i notatka z rozmowy sporządzone przez wychowawcę są 

przechowywane do końca roku szkolnego w dokumentacji wychowawcy. 

3.5. Otrzymanie Upomnienia Wychowawcy Klasy ma wpływ na obniżenie oceny 

z zachowania do oceny nieodpowiedniej w danym miesiącu. Otrzymanie 

Nagany Wychowawcy Klasy wpływa na obniżenie oceny z zachowania do 

nagannej w danym miesiącu i nieodpowiedniej na semestr lub koniec roku. 

3.6. Jeżeli po Naganie Wychowawcy Klasy niebezpieczne zachowania 

powtarzają się (kolejna żółta kartka lub inne przewinienia) wychowawca 

wnioskuje o udzielenie uczniowi Nagany Dyrektora Szkoły. 

3.7. Otrzymanie Nagany Dyrektora Szkoły skutkuje oceną naganną na semestr 

lub koniec roku. 

 

§ 4 
4. Wszystkie klasy IV–VI biorą udział w całorocznym konkursie 

„Klasa na szóstkę”, którego jednym z kryteriów jest Regulamin 
Bezpiecznego Zachowania. 
 

* Uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy każdy przejaw agresji, z jaką się 

spotkał od uczniów szkoły, zarówno na terenie budynku, jak i otoczenia oraz 

w drodze do i ze szkoły.  


