
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW 

MIĘDZYLEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27  

w ZIELONEJ GÓRZE 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem regulaminu jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości 

wypoczynku podczas przerw. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają wszyscy pracownicy szkoły, 

a w szczególności nauczyciele dyżurujący. 

§ 2 

Wejście do szkoły i wyjście po skończonych zajęciach 

1. Czas pobytu ucznia  w szkole jest ściśle określony. Do szkoły należy przyjść na 10 

minut przed rozpoczęciem 1. lekcji i wyjść równo z dzwonkiem kończącym przerwę 

po ostatniej lekcji.  

2. Czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą spędzać  w świetlicy 

szkolnej – w godz. od 6.30  do 16.30. 

3. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8.15
.
 po wejściu do szkoły idą do szatni, 

gdzie zostawiają wierzchnie ubranie lub zmieniają obuwie, a następnie udają się na 

korytarz przed sale gdzie mają lekcje. Uczniowie klasy pierwszej w miesiącu 

wrześniu mogą być przyprowadzanie przez wychowawcę, według ustaleń  

z wychowawcą; uczniowie ci, czekają na niego w szatni lub świetlicy.  

4. Uczniowie rozpoczynający zajęcia później udają się do szkolnej świetlicy, gdzie 

oczekują na swoje lekcje pod opieką wychowawcy świetlicy.  

5. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia 

jest zabronione. Uczniowie każdorazowo będą karani, a rodzice powiadamiani o tym 

zdarzeniu. Nagminne, samowolne opuszczanie terenu szkolny będzie karane 

obniżeniem oceny z zachowania.  

§ 3 

Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych. 



1. Sygnał dzwonka oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela i rozpoczęcie 

przerwy. Uczniowie mogą wychodzić z sal lekcyjnych na przerwę po zezwoleniu 

nauczyciela.  

2. Podczas przerwy uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego  

i innych pracowników szkoły oraz dyżurujących uczniów.  

3. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną. 

4. Z biblioteki uczniowie mogą korzystać przed i po skończonych lekcjach lub w trakcie 

przerw, zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.  

5. Zabrania się przebywania uczniów w korytarzu między biblioteką  

a stołówką.  

6. Uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali, w której będą 

mieli lekcję. 

7. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty, zauważone sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi. 

8. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika oraz wszelkich urazach i złym 

samopoczuciu uczeń natychmiast zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły. 

9. Uczniowie zachowują się uprzejmie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców i innych osób dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu – 

ustępują miejsca, mówią „dzień dobry”, „do widzenia”. 

10. W czasie przerwy zabrania się: 

1) biegania, 

2) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.), 

3) siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno, 

4) grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy, 

5) zachowań agresywnych,  

6) śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, 

7) kopania i rzucania przedmiotami,  

8) spędzania przerw na schodach, w szatni przy sali gimnastycznej                                     

oraz  w łączniku do niej prowadzącym, w korytarzu między biblioteką  

 a stołówką, a także w innych zakamarkach szkoły, 

9) przebywania bez potrzeby w toaletach; 

10) zachowań zagrażających  bezpieczeństwu. 

11. Zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. 



12. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych  i innych 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

13. W toaletach wolno wyłącznie załatwiać potrzeby fizjologiczne,  

a po umyciu rąk należy natychmiast opuścić pomieszczenie. 

14. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach wzdłuż ściany przy sali 

lekcyjnej i spokojnie w ciszy czekają na nauczyciela. 

15. Na klatkach schodowych, schodach, półpiętrach należy przemieszczać się prawą 

stroną zachowując szczególną ostrożność (nie wolno popychać, biegać, przebywać 

bez potrzeby na schodach i półpiętrze).  

16. Na terenie za szkołą (boisko) można  przebywać tylko na trzeciej, czwartej i piątej 

przerwie jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, na pozostałych przerwach 

jest bezwzględny zakaz przebywania na terenie za szkołą, ponieważ nie ma tam 

nauczyciela dyżurującego. W okresie jesienno-zimowym na wyżej wymienionym 

terenie można przebywać tylko na długiej przerwie. Zastrzega się, iż decyzję 

dotyczącą wyjść  na dwór, zarówno przed jak i za szkołą, podejmuje dyrekcja szkoły 

na bieżąco w zależności od pogody. 

17. Na przerwach 0,1,2, uczniowie mogą być na palcu przed szkołą jeżeli pozwalają na to 

warunki atmosferyczne.  Nie wolno przebywać za budynkiem szkoły i na parkingu.  

18. Uczniowie wchodzą z terenu za szkołą i przed nią pod opieką nauczyciela 

dyżurującego, który wchodzi  jako ostatni. Uczniowie zaraz po dzwonku zobowiązani 

są do uda się do klas.  

19. Zabrania się także uczniom:  

1) wychodzenia poza teren szkoły; 

2) wchodzenia do szkoły wejściem górnym; 

3) siadania na schodach i poręczach; 

4) jeżdżenia na rowerze, deskorolkach itp.  

 

20.  Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma 

odbywać się lekcja i pod opieką nauczyciela wchodzą parami powoli do sali. 

21. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt  

w sekretariacie szkoły, pozostali uczniowie czekają przed salą.  

 

§ 4 



Postanowienia końcowe 

 

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczeń może być ukarany w 

formie: 

1) ustnego upomnienia przez wychowawcę lub innego nauczyciela; 

2) wpisu do klasowego zeszytu uwag; 

3) pisemnego  lub  telefonicznego powiadomienia rodziców; 

 

2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu ma wpływ na ocenę zachowania 

ucznia. 

3. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 stycznia 

2018 r. 

 


