
 

REGULAMIN  
ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW 

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach 

 

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 

korzystanie z toalety i biblioteki. 
 

2. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych 

pracowników szkoły. 
 

3. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w wyznaczonych miejscach. 
 

4. W czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z uczniami  

w klasie przebywa nauczyciel. 
 

5. Zobowiązuje  się  uczniów  do zachowania ostrożności  podczas przechodzenia obok drzwi 

z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz. 
 

6. Uczniów  obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach. 
 

7. W szczególności zabrania się: 

a) biegania po korytarzu i schodach, ślizgania się po posadzce,  

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy), 

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, szczypanie, 

podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie, itp.), 

d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra                     

w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów, itp.), 

e) siadania  na schodach i przy drzwiach, 

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego.   
     

8. Z  toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami 

fizjologicznymi. 
 

9. Uczniowie oczekujący na wejście do stołówki, kulturalnie czekają w kolejce na korytarzu  

i wchodzą do niej wyłącznie pod opieką nauczyciela, zgodnie z  harmonogramem, tylko  ci 

uczniowie,  którzy korzystają ze stołówki.  
 

10. O problemach,  konfliktach,  sytuacjach  zagrażających  bezpieczeństwu, zauważonej 

dewastacji uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 
 

11. Podczas  przerwy  na placu  rekreacyjnym uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie 

pod opieką nauczyciela. 
 

12. Po pierwszym dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się przed wyznaczoną 

salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 
 



13. Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu: 

a) zwrócenie uczniowi uwagi na niewłaściwe zachowanie,  

b) drugie upomnienie skutkuje tym, że uczeń siedzi/stoi do końca przerwy                                           

w wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego miejscu, 

c) jeśli uczeń opuści wyznaczone miejsce bez pozwolenia n - la, otrzymuje negatywną 

uwagę w zeszycie korespondencyjnym /zeszycie uwag oraz traci możliwość spędzenia 

kolejnej przerwy na korytarzu (przebywa wówczas np. w gabinecie pedagoga, w sali 

lekcyjnej pod opieką nauczyciela). 
 


