Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw w szkole
– budynku, na boisku i placu zabaw
w Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej po przyjściu do szkoły i wyjściu z szatni
udają się do świetlicy i przebywają tam do godz. 8:05, opuszczają świetlicę za
zgodą nauczyciela.
2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8:15 kierują się do szatni,
pozostawiając tam ubranie wierzchnie i obuwie. Na terenie szkoły
obowiązuje obuwie zmienne.
3. Po dzwonku uczniowie ustawiają się w wyznaczonym dla ich klasy miejscu parami kl. I-III: pawilon, kl. IV-VI: łącznik, klasy starsze: duża szkoła
i oczekują na nauczyciela.
4. Uczniowie spokojnie wchodzą do klasy zachowując kolejność, w jakiej są
ustawieni i zajmują miejsca w ławkach.
5. Uczniowie wychodzący z sali lekcyjnej są zobowiązani do pozostawienia po
sobie porządku.
6. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas
przechodzenia przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz.
7. Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie poruszają się
prawą stroną schodów, zachowując szczególną ostrożność. Schody nie są
miejscem spędzania przerwy – nie wolno ich blokować (stać tam ani
siedzieć).
8. Podczas przerw obiadowych do świetlicy wchodzą tylko ci, którzy korzystają
ze stołówki szkolnej.
9. W szatni i korytarzu obok sali gimnastycznej przebywają tylko uczniowie,
którzy oczekują na zajęcia z wychowania fizycznego.
10. O miejscu spędzania przerwy decyduje nauczyciel dyżurujący. Uczniowie nie
mogą bez niego wychodzić z budynku szkoły.
11. Uczniowie mają obowiązek respektować polecenia nauczycieli dyżurujących
i innych pracowników szkoły.
12. Uczniowie w czasie przerwy, przy sprzyjających warunkach pogodowych
przebywają na boisku szkolnym, młodsze dzieci mogą również przebywać na
placu zabaw, a w razie niepogody kl. I-III: w pawilonie, kl. IV-VI: łączniku,
klasy starsze: w dużej szkole.
13. W przypadku spędzania przerw na placu zabaw uczniowie zobowiązani są do:
• korzystania z urządzeń zamontowanych na placu zabaw zgodnie z ich
przeznaczeniem,
• zachowania porządku na placu.
14. W okresie chłodnym/zimowym uczniowie spędzają przerwy na boisku
szkolnym tylko w stroju dostosowanym do panujących warunków
atmosferycznych (okrycie wierzchnie, obuwie zmienne).
15. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi
i odprężeniu. Dlatego wskazane jest ograniczenie przez nich korzystania
z telefonów komórkowych. W szczególności zabrania się w tym czasie:
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• biegania po korytarzu, schodach, wchodzenia na balustrady – pamiętaj,
nie jesteś sam, mógłbyś kogoś popchnąć lub przewrócić,
• hałasowania (krzyki, piski, gwizdy, głośne słuchanie muzyki) - hałas
nie pozwala odpocząć w czasie przerwy,
• otwierania okien na korytarzach, w toaletach, wychylania się przez
okno,
• stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie,
podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie, prowokowanie
bójek, bicie, itp.),
• organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia
i zdrowia (np. kopanie, rzucanie różnych przedmiotów itp.),
• siadania na schodach, półpiętrach (zakaz blokowania drożności dróg
ewakuacyjnych),
• wchodzenia bez zgody nauczyciela dyżurującego do szatni,
• śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego,
• noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów
(nożyczki, noże, szpileczki, pinezki),
• grupowego przebywania w toaletach. Nie wolno tam: jeść posiłków,
uzupełniać zeszytów, niszczyć armatury łazienkowej, chlapać wodą,
wylewać mydła, przebywać w toaletach płci przeciwnej, załatwiać
żadnych innych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb
fizjologicznych,
• wychodzenia poza teren szkoły.
Podczas przerw należy dbać o estetykę budynku szkolnego oraz zieleni
(krzewów, drzew iglastych, kwiatów). Dla bezpieczeństwa nie wolno
przekraczać białych liń na boisku szkolnym, chować się za budynkami szkoły,
chodzić między iglakami itd.).
Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym należy się ustawić
w kolejce. Stojąc w kolejce, uczniowie zachowują się zgodnie z zasadami
dobrego zachowania, między innymi nie krzyczą, nie przepychają się.
W momencie zakończenia przerwy, uczniowie kończą zakupy.
O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
zauważonej dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie
informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie schodzą do szatni, spokojnie
ubierają się i opuszczają szkołę; dowożeni udają się do świetlicy szkolnej.
Uczniowie z szacunkiem i kulturą odnoszą się do kolegów, koleżanek,
nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców.
Do przestrzegania powyższego regulaminu zobowiązani są bez wyjątku
wszyscy uczniowie.
Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez uczniów podlega karom zgodnie
ze statutem szkoły.

Przerwa to czas na regenerację sił, aby ją dobrze spędzić warto stosować się
do przyjętych zasad.

