
 Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych 

I. Podczas przerw uczeń powinien: 

1.  Przebywać na tym piętrze, na którym odbywa się jego kolejna lekcja ( nie dotyczy 

uczniów mających zajęcia w skrzydle oddziałów przedszkolnych – oczekują  oni na 

górnym korytarzu SP) lub przy sprzyjającej pogodzie, może wyjść na teren od strony 

boiska wyjściem ewakuacyjnym, za zgodą i w obecności nauczyciela dyżurującego. 

2. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych 

pracowników szkoły. 

3. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach poruszać się bezpiecznie( prawą 

stroną, nie  biegać, nie popychać innych). 

4.  Przy sklepiku szkolnym zachowywać się kulturalnie(ustawiać się kulturalnie w kolejce, 

nie przepychać się, nie podnosić głosu). 

5. Po zakończeniu wszystkich zajęć zejść do szatni, sprawnie przebrać się i opuścić teren 

szkoły lub udać się do świetlicy. Dzieci jadące busem oczekują przed i po zajęciach w 

wyznaczonym miejscu ( parter gimnazjum) lub bibliotece szkolnej. 

6.  Sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa zgłaszać natychmiast nauczycielowi 

dyżurującemu. 

7. Po dzwonku ustawić się przed salą lekcyjną nie utrudniając do niej dojścia i oczekiwać 

w spokoju na nauczyciela. 

8. Ustawić plecak pod ścianą tak, aby nie utrudniał poruszania się po korytarzu. 

 

II. Podczas przerw uczeń ma prawo: 

9. Odpocząć-spacerując lub siedząc w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych 

10. Skorzystać z łazienki-wyłącznie w celu załatwienia potrzeb higienicznych lub fizjologicznych . 

11. Skorzystać z biblioteki , sklepiku szkolnego i stołówki szkolnej. 

 

 

 

 

 



III. Podczas przerw uczniowi nie wolno: 

1. Przebywać w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela. 

2. Biegać po schodach i korytarzach 

3. Siedzieć na schodach oraz na parapetach okiennych. 

4. Bawić się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

5. Hałasować 

6. Korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych bez zgody dyrektora 

lub nauczyciela. 

7. Przebywać bez potrzeby w toalecie i szatni. 

8. Przebywać w toaletach płci przeciwnej. 

9. Niszczyć mienia szkoły a także własności koleżanek i kolegów. 

10. Wychodzić poza budynek szkoły z wyjątkiem określonym w pkt.  I, 1 

oraz poza teren szkoły. 


