
REGULAMIN 

ZACHOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZERW 

 

 

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli 

dyżurujących.  

2. Podczas przerwy nie wolno:  

 otwierać okien na korytarzach i w toaletach,  

 biegać po schodach i korytarzach, 

 siadać na parapetach okiennych i szafkach. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych bez zezwolenia nauczycieli.  

4. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się 

lub aktualnie odbywają się ich zajęcia. 

5. Plecaki, torby, worki ze strojem na wychowanie fizyczne należące 

do uczniów powinny być ustawione równo przy ścianie lub szafkach. 

6. Kurtki uczniów powinny znajdować się w szafkach. 

7. Uczniowie schodzący do stołówki zobowiązani są do powrotu 

na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. 

8. Na dźwięk dzwonka kończącego przerwę uczniowie ustawiają się 

przed salami. 

9. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego 

nie wolno przebywać w salach i auli.  

10. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia 

lub zdrowia własnego i innych. 



11. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy 

i zgody nauczycieli.  

12. Na boisko szkolne wychodzimy w trakcie dużych przerw 

przy sprzyjającej pogodzie TYLKO w obecności nauczyciela 

dyżurującego. 

13. W piłkę gramy tylko na wyznaczonych boiskach, na boisku do piłki 

nożnej – w piłkę nożną, na boisku do koszykówki w koszykówkę.  

14. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. Opakowania 

po różnego rodzaju artykułach należy wyrzucać do odpowiednio 

oznakowanych koszy. 

15. W toaletach nie wolno: 

 jeść posiłków, 

 palić papierosów, e-papierosów, 

 korzystać z telefonu komórkowego, 

 uzupełniać zeszytów, odrabiać zadań domowych, uzupełniać 

notatek lub kart pracy, 

 załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb 

fizjologicznych. 

16. Za złamanie któregokolwiek punktu regulaminu grozi uwaga. 

Uczeń będzie miał obniżone zachowanie za wielokrotne łamanie 

zapisów regulaminu.  

17. Za złamanie 11 punktu regulaminu (OPUSZCZANIE TERENU 

SZKOŁY BEZ WIEDZY I ZGODY NAUCZYCIELI) uczeń 

będzie miał obniżoną ocenę zachowania. Każdorazowo zostaną 

wezwani do szkoły rodzice i/lub zawiadomiona policja. 


