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Regulamin Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi 

 

Rozdział I  
Organizacja dnia 

1. Przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli świetlicy. 
2. Uczniowie przebywający przed lekcjami w świetlicy przechodzą do sal lekcyjnych o godz. 

8.45. 
3. Podczas przerw, w okresie wiosennym i letnim uczniowie mogą przebywać na boisku 

szkolnym tylko pod opieką nauczyciela. 
4. Przerwy między lekcjami uczniowie mogą spędzać w klasie pod warunkiem utrzymania 

porządku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
5. Wyznaczeni przez wychowawcę dyżurni dbają o stan klasy i jej przygotowanie do kolejnej 

lekcji. 

Rozdział II 
Wymogi dotyczące wyglądu zewnętrznego uczniów 

1. Uczniowie zobowiązani są  do dbania o schludny wygląd zewnętrzny  oraz noszenia 
obowiązkowego stroju szkolnego i obuwia na zmianę. 

2. W okresie letnim, kiedy można  podczas przerw przebywać na boisku, uczniowie mogą być 
zwolnieni ze zmiany obuwia.   

3. W klasach I-III uczniów obowiązuje strój codzienny:  białe lub granatowe polo lub T-Shirt         
 z logo  i  bluza szkolna oraz strój galowy: 
dziewczynki: granatowa sukienka z logo, białe polo lub T-Shirt  z logo i czerwony sweter 
kardigan rozpinany z logo 
chłopcy: białe polo lub T-Shirt z logo, czerwony sweter nierozpinany z logo i ciemne spodnie. 

4. W klasach IV-VIII  obowiązuje strój codzienny:  białe lub granatowe polo lub T-Shirt  z logo        
i  bluza szkolna oraz strój galowy: 
dziewczynki: granatowa spódnica, białe polo lub T-Shirt  z logo i czerwony sweter kardigan 
rozpinany z logo,  
chłopcy: białe polo lub T-Shirt z logo + czerwony sweter nierozpinany z logo i ciemne spodnie. 

5. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, w tym wspólnej mszy św.                        
i nabożeństw obowiązuje strój galowy. 

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje obuwie sportowe o podeszwach 
niepozostawiających śladów i strój sportowy: dziewczynki:  koszulka czerwona z białym 
paskiem (lub czerwony T-Shirt  z logo)  + ciemne leginsy (własne) + bluza granatowa (dres 
poliester).  
chłopcy: koszulka czerwona z białym paskiem (lub czerwony T-Shirt  z logo) + granatowe 
spodenki + bluza granatowa (dres poliester).  



2 
 

7. Zabrania się noszenia ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz takich, których 
uczeń nie jest w stanie samodzielnie zdjąć i założyć. 

8. Zabrania się malowania paznokci, włosów, stosowania makijażu. 

Rozdział III 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz  używania telefonów komórkowych i urządzeń 
elektronicznych oraz rejestrowania dźwięku i obrazu. 

2. Uczniowie  przynoszą telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na własną 
odpowiedzialność. 

3. Na terenie szkoły (także boiska) telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne są wyłączone 
i schowane. 

4. O możliwości wykorzystania telefonu komórkowego podczas lekcji decyduje nauczyciel. 
 

Rozdział IV 
Wyjście uczniów ze szkoły 

1. Ucznia ze szkoły mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie – osoby wskazane                  
w pisemnej deklaracji.  

2.  Uczeń może wracać sam ze szkoły po skończonych lekcjach, jeżeli ma zgodę pisemną 
rodziców na samodzielny powrót do domu, przekazaną wychowawcy. 

3.  Nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia w danej klasie szkoły podstawowej sprowadza 
uczniów do świetlicy. 

4. Opuszczenie szkoły przez ucznia, który  nie posiada pisemnej zgody rodziców na samodzielny 
powrót będzie zawsze traktowane jako samowolne opuszczenie szkoły i podlegało karze 
nagany. 
 

Rozdział V 
Zwalnianie uczniów z zajęć szkolnych 

1. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych następuje na pisemny wniosek rodziców, nauczyciela 
organizującego zajęcia pozaszkolne (konkursy, zawody sportowe), pielęgniarki szkolnej. 

2. Uczeń zobowiązany jest do przekazania wniosku o zwolnienie nauczycielowi, z którego lekcji 
zostanie zwolniony lub nauczycielowi prowadzącemu ostatnią lekcję, w której uczeń 
uczestniczy. 

3. Nauczyciele przekazują wnioski o zwolnienie ucznia z zajęć wychowawcy. 
4. Wychowawca klasy usprawiedliwia nieobecność ucznia na zajęciach  i przechowuje wnioski    

o zwolnienie i usprawiedliwienie  do końca roku szkolnego. 
5. Nauczyciele i wychowawca klasy nie przyjmują  wniosków o zwolnienie z lekcji z wsteczną 

datą. 
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Rozdział VI 
Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych 

1. Rodzice mają obowiązek złożenia  pisemnego wniosku o usprawiedliwienie nieobecności 
ucznia  do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły. 

2. Wychowawca klasy usprawiedliwia nieobecność ucznia poprzez zapis w dzienniku. 
3. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności nie wynikającej z choroby 

ucznia lub spraw rodzinnych. 

 

 

 
 

 


