
REGULAMIN ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie ul. Szkolna 13

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest  na odpoczynek, rozmowy z
kolegami, zjedzenie posiłku, korzystanie z biblioteki oraz z toalety.

2.  Uczniowie  mają  obowiązek  bezwzględnego  podporządkowania  się
poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników szkoły.

3. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw.

4. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w rejonie
sali, w której będą odbywać zajęcia.

5.  Tornistry  i  plecaki  uczniów  powinny  być  przez  nich  ustawione  przy
ścianie sali, w której będą odbywać się ich zajęcia, tak, aby nie stwarzały
zagrożenia dla innych poruszających się po korytarzu.

6.  W  czasie  przerw  uczniowie  nie  przebywają  w  salach  lekcyjnych  za
wyjątkiem sytuacji, kiedy jest z nimi obecny nauczyciel.

7. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach,
tzn.  po  schodach  wchodzą  i  schodzą  sprawnie,  po  prawej  stronie,  bez
przepychania się. Zabrania się zeskakiwania ze stopni schodów, zwłaszcza z
ich krótkiego odcinka przy sali C23 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 13.

9. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z wind i siedzenia na kanapach
przy wejściu głównym.

8.  Czas  przerwy  uczniowie  spędzają  w  sposób  sprzyjający  relaksowi  i
odprężeniu.

W szczególności zabrania się w tym czasie:

a) biegania po korytarzach i schodach,

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),

c)  stosowania agresji  fizycznej  i  psychicznej  (popychanie,  kopanie,  bicie,
podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie itp.),



d)  organizowania  zabaw,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  życia  i
zdrowia  (gra  w  gumę,  w  piłkę,  skakanie,  kopanie  i  rzucanie  różnymi
przedmiotami itp.), 

e) siadania na schodach, na podłodze, na półpiętrach i przy salach (zakaz
blokowania drożności dróg ewakuacyjnych) oraz na parapetach okiennych,

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu cudzego oraz szkolnego,

g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i  zdrowia przedmiotów
(noże, nożyczki, szpileczki, pinezki, przybory szkolne itp.).

9.  Z  sanitariatów  szkolnych  korzysta  się  tylko  i  wyłącznie  w  sprawach
związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi.

10. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.

11. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych do
rejestracji  obrazu  i  dźwięku  na  terenie  szkoły,  urządzeń  odtwarzających
dźwięk  (głośniki)  oraz,  z  telefonów  komórkowych.  W  przypadku
nieprzestrzegania  zasad  regulaminu  sprzęt  taki  zostanie  odebrany  i
przekazany  rodzicowi/prawnemu  opiekunowi  po  przybyciu  do  szkoły.
Powyższe przedmioty uczeń przynosi do szkoły na swoją odpowiedzialność.

12.  Podczas  przerw  obiadowych  uczniowie  schodzą,  zgodnie  z
harmonogramem,  tylko  ci  uczniowie,  którzy  korzystają  ze  stołówki.
Uczniowie kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek pod
opieką wyznaczonego pracownika szkoły.

13. Przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie zostawiają plecaki i
ustawiają  się  w  oczekiwaniu  na  nauczyciela  przed  wejściem  na  blok
sportowy.

14.  O problemach,  konfliktach,  sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
zauważonej  dewastacji  i  obecności  osób  postronnych  uczniowie
niezwłocznie  informują  dyżurującego  nauczyciela  lub  innego  pracownika
szkoły.

15. Po dzwonku na lekcje uczniowie zobowiązani są ustawić się w zwartym



szyku  przed  wyznaczoną  salą  lekcyjną  i  oczekiwać  w  spokoju  na
nauczyciela.

16.  W  razie  nieobecności  nauczyciela,  gospodarz  klasy  zgłasza  to
wicedyrektorom szkoły lub innemu nauczycielowi.

Regulamin  wchodzi  w  życie  Zarządzeniem  Dyrektora  Szkoły  z  dnia
31sierpnia 2018 roku. 


