
Regulamin udziału uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych 

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Uczniowie biorą udział w imprezach i uroczystościach szkolnych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

2. W dni początku i zakończenia roku szkolnego, świąt narodowych, Dnia Edukacji Narodowej, 

Święta Szkoły uczniów obowiązuje strój galowy. 

3. Na lekcjach z wychowawcą należy przypominać uczniom zasady kulturalnego zachowania 

się w trakcie apeli i uroczystości szkolnych oraz szacunku do symboli narodowych. 

 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Przed każdą imprezą lub uroczystością szkolną, wszyscy uczniowie spotykają się 

z nauczycielem w wyznaczonej sali lekcyjnej. 

2. Uczniowie pod opieką nauczyciela w parach przechodzą do wyznaczonego miejsca 

uroczystości, apelu lub przedstawienia i zajmują odpowiednie miejsce. 

3. W wyznaczonym miejscu uczniowie przebywają przez czas trwania apelu lub uroczystości 

szkolnej. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą wychowawcy lub nauczyciela sprawującego 

opiekę nad uczniami w danej klasie, zezwala się uczniowi na opuszczenie miejsca apelu lub 

uroczystości szkolnej. 

4. Nauczyciel, który przyprowadza uczniów na apel lub uroczystość zajmuje miejsce obok nich 

i sprawuje nad nimi opiekę podczas trwania uroczystości. 

5. W czasie apeli i uroczystości szkolnych uczniowie zachowują ciszę, uważnie słuchają 

wystąpienia zaproszonych gości i programu artystycznego, nie jedzą, nie piją, nie żują gumy. 

6. W przypadkach niewłaściwego zachowania ucznia podczas imprezy lub uroczystości szkolnej, 

każdy nauczyciel ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, a jeżeli to jest konieczne 

poprosić o zmianę miejsca. 

7. Jeżeli uczeń pomimo zwracania mu uwagi nie zmienia swojego zachowania, po skończonej 

uroczystości należy ten fakt zgłosić wychowawcy. Nauczyciel sprawujący opiekę nad 

uczniem w czasie uroczystości wpisuje uczniowi uwagę w dzienniku elektronicznym  

z przekazaniem jej do rodziców. Obowiązkiem wychowawcy jest wyciągnięcie konsekwencji 

przewidywanych w Statucie Szkoły.  

8. Po zakończeniu imprezy lub uroczystości szkolnej miejsce zorganizowanej uroczystości 

najpierw opuszczają goście, a następnie uczniowie w parach pod opieką nauczycieli. 

 



Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za uczniów powierzonych jego opiece. 

2. Po zakończonej imprezie lub uroczystości należy omówić z uczniami ich zachowanie. 


