REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA PRZERWACH

1. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zostawiają wierzchnie okrycia w szatni.
2. W czasie pobytu w szkole nie wolno wychodzić poza teren budynku lub boiska.
3. W czasie przerw uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom
dyŜurujących nauczycieli.
4. W czasie przerw obowiązuje zakaz uŜywania telefonów komórkowych. W sytuacjach
wyjątkowych jest to moŜliwe za zgodą i w obecności nauczyciela dyŜurującego (nie
wolno nagrywać, filmować i fotografować).
5. Krótkie przerwy spędzamy zawsze w budynku szkolnym, na tym piętrze, na którym
będzie odbywać się kolejna lekcja.
6. W czasie przerwy teczki uczniów powinny być ustawione równo pod ścianą, aby nie
przeszkadzały innym w poruszaniu się po korytarzach.
7. W pogodne dni długie przerwy spędzamy na boisku szkolnym, pod opieką
dyŜurujących nauczycieli. Obowiązuje w tym czasie zakaz przebywania na placu
zabaw i na boisku do piłki noŜnej. W razie niepogody uczniowie spędzają długą
przerwę w budynku szkolnym na tym piętrze, na którym mieli lekcje (plecaki zostają
w salach).
8. Uczniowie schodzą na długie przerwy tylko tylną klatką schodową pod opieką
nauczycieli. W czasie krótkich przerw poruszają się tylko przednia klatka schodową.
9. Nie wolno biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych.
10. Zabronione są zabawy zagraŜające zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób (np. zakaz
gry w piłkę na boisku i korytarzu).
11. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – schodzą
i wchodzą zawsze prawą stroną.
12. W toaletach, na korytarzach i na boisku naleŜy zachować czystość i nie niszczyć
mienia szkoły. Za szkody poczynione przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice.
13. W toaletach nie moŜna załatwiać innych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb
fizjologicznych.
14. Długie przerwy w stołówce spędzają tylko ci uczniowie, którzy spoŜywają wykupiony
tam posiłek. Ze stołówki moŜna korzystać w czasie 2 i 3 przerwy.
15. Na dźwięk dzwonka uczniowie przebywający na korytarzach ustawiają się przed salą,
w której mają lekcje, po długich przerwach – w miejscach wyznaczonych na boisku,

a oczekujący na wychowanie fizyczne i na zajęcia w piwnicy – na parterze
naprzeciwko sekretariatu.
16. Po długich przerwach naleŜy wchodzić do budynku na sygnał nauczyciela, spokojnie,
parami ze swoja klasą.
17. Po skończonych zajęciach uczniowie ustawiają się przed salą, a w okresie noszenia
wierzchnich okryć – przed szatnią i razem z nauczycielem schodzą tylną klatką
schodową.
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