
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA PRZERWACH 

Dokument sporządzony przez SU i pedagoga szkolnego w celu higienicznego i bezpiecznego 

spędzania czasu między lekcjami na korytarzu  i boisku szkolnym 

1. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu, bądź w sprzyjających warunkach pogodowych na boisku 

szkolnym,  pod opieką nauczycieli dyżurujących,  w sposób kulturalny i bezpieczny dla siebie           

i innych. 

2. Używają zwrotów grzecznościowych i powitań w stosunku do wszystkich: kolegów i dorosłych,    

w tym gości. 

3. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących, personelu technicznego 

oraz kolegów dyżurnych SU.  

4. Przebywanie na boisku uzależnione jest od warunków pogodowych. O wyjściu na boisko decyduje 

nauczyciel dyżurujący. 

5. Na boisku  szkolnym należy zachować ostrożność  Zabronione są zabawy, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. Zakaz dotyczy szczególnie szybkiego biegania, popychania 

innych, wspinania się na bramki, drzewa, płot, jazdy na rowerach, hulajnogach   czy rolkach. W celach 

zachowania higieny ogólnej naszych klas, przestrzegamy zalecenia, by nie chodzić po bieżni.   

6.W czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz samowolnego wychodzenia poza jej teren.  

7. W celach bezpieczeństwa zakazuje się otwierania okien na klatce schodowej,  biegania i skakania ze 

schodów  ( Po schodach poruszamy się prawą stroną pokonując każdy stopień oraz umożliwiając 

przejście innym użytkownikom). 

8. Po korytarzach poruszamy się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa swojego i kolegów: chodzimy, 

spacerujemy.Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia np. 

szybkie bieganie.  

9. Kulturalnie zachowujemy się w czasie przejazdu na salę gimnastyczną  oraz na terenie szkoły, która 

nas gości. Godnie reprezentujmy naszą szkołę. 

10. Na przerwach dbajmy o swój głos, komfort wypoczynku własnego i kolegów. Starajmy się 

rozmawiać niepodniesionym głosem. Hałaśliwe wrzaski i krzyki niszczą nasz  słuch. 

11. Teczki uczniów oczekujących na lekcje wnoszone są do klas, w których będą się odbywać zajęcia. 

Tornistry pozostawiane są w klasach, w szafkach szkolnych na czas wyjazdu na w-f. 

12. Toalety wykorzystujmy zgodnie z przeznaczeniem. Przyjemniej spędzić przerwę na ławeczkach 

czy w kąciku rekreacyjnym  niż w miejscu przeznaczonym do załatwiania potrzeb fizjologicznych. 

13.Złamanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu skutkuje konsekwencjami  – np. 

utrata przywilejów, mandaty czy innymi przewidzianymi  w Statucie Szkoły za łamanie zasad 

obowiązujących w szkole. 

14. Od nałożonej konsekwencji/ kary można się odwołać do dyrektora za pośrednictwem 

wychowawcy klasy.  


