
 

REGULAMIN 

zachowania się uczniów podczas przerw 
 

I. Postanowienia ogólne:  

1. Uczniowie mają prawo do przerw międzylekcyjnych.  

2. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących, 

innych nauczycieli i pracowników szkoły.  

3. Uczniowie przychodzą do szatni według ustalonych przedziałów:  

1) na lekcję rozpoczynającą się o godz. 6:50 – nie wcześniej niż o godz.6:40,  

2) na lekcję rozpoczynającą się o godz. 7:45 – nie wcześniej niż o godz.7:30, 

3) uczniowie, którzy przed wyznaczonymi powyżej godzinami przyjdą do szkoły, są 

zobowiązani udać się do świetlicy szkolnej.  

4) uczniowie przychodzący na późniejsze godziny lekcyjne, zobowiązani są być w szatni nie 

wcześniej niż podczas przerwy poprzedzającej daną lekcję.  

4. Uczniowie podczas schodzenia/wchodzenia po schodach poruszają się prawą stroną. 

Zabrania się biegania, skakania oraz innych zachowań niebezpiecznych na schodach.  

5. Uczniowie zobowiązani są do przebywania w czasie przerwy na piętrze, gdzie będą odbywać 

kolejną lekcję.  

6. Uczniowie przed lekcją wychowania fizycznego są zobowiązani spędzać przerwę na 

korytarzu na parterze obok drzwi bocznych szkoły. Zabrania się wchodzenia do przebieralni 

oraz przebywania w korytarzu przy sali gimnastycznej. Zakaz ten stosuje się także podczas 

przerw między kolejnymi zajęciami wychowania fizycznego.  

7. Uczniowie zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi i zachowania ostrożności 

podczas przechodzenia i przebywania obok drzwi – wszystkie otwierają się na zewnątrz.  

8. Uczniowie mają prawo korzystać z telefonów komórkowych podczas przerwy w sytuacjach 

losowych za zgodą nauczyciela.  

9. Uczniom zabrania się samodzielnego schodzenia do szatni. W razie szczególnej konieczności 

mają obowiązek spytać nauczyciela dyżurującego o pozwolenie.  

10. Uczniowie mają możliwość korzystać z zasobów biblioteki szkolnej podczas przerw, w 

godzinach pracy biblioteki.  

11. Zabrania się uczniom zdejmowania kluczy do sal lekcyjnych z wieszaka bez zgody 

nauczyciela. 



II. Postanowienia szczegółowe:  

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

koleżankami, posiłek, skorzystanie z toalety, w związku z tym w szczególności zabrania się:  

1) biegania, by uniknąć potrąceń i innych wypadków,  

2) hałasowania (krzyków, pisków, gwizdów, itp.),  

3) siadania, stania na parapetach okiennych,  

4) siadania na klatkach schodowych, schodach, balustradach, 

5) niszczenia sprzętu i wyposażenia szkoły, zaśmiecania,  

6) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, 

przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),  

7) prowokowania agresji swoim niewłaściwym zachowaniem,  

8) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla zdrowia i życia przedmiotów (np. nożyczek, 

scyzoryków, szpilek, pinezek, niebezpiecznych substancji chemicznych itp.),  

9) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia,  

10) przebywania w toaletach w celach innych niż ich przeznaczenie i dłużej niż to konieczne,  

11) otwierania okien na korytarzu i w klasach, wychylania się przez okna,  

12) przebywania w salach lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej bez 

pozwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego,  

13) samowolnego opuszczania budynku szkoły.  

2. Przerwy: 09:25 – 09:35 oraz 12:15 – 12:25 są przerwami śniadaniowymi. W ich trakcie 

uczniowie jedzą w spokoju śniadanie w swoich ławkach, pod opieka nauczyciela, z którym 

mieli zajęcia.  

3. Jeśli warunki pogodowe pozwalają, uczniowie spędzają przerwy na boisku szkoły, w tym 

celu:  

1) udają się na boisko szkoły wyłącznie za nauczycielem dyżurującym,  

2) spędzają czas w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami, jak podczas przerwy na korytarzu  

3) stosują się do Regulaminu boiska,  

4) nie wychodzą poza wyznaczony teren,  

5) opuszczają boisko szkoły za nauczycielem dyżurującym i udają się przed wyznaczone sale 

lekcyjne.  

4. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekują w 

spokoju na nauczyciela.  

5. W razie nieobecności nauczyciela przewodniczący klasy, a w razie jego nieobecności inna 

osoba z samorządu klasowego, zgłasza to Wicedyrektorowi szkoły lub innemu nauczycielowi.  



III. Postanowienia końcowe:  

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

dewastacji oraz obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

2. Zachowanie uczniów podczas przerw stanowi element bieżącej i klasyfikacyjnej oceny z 

zachowania.  

 

Obowiązuje od dnia 01.10.2020 roku 

 


