
REGULAMINU ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW 

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

 

Szkoły Podstawowej nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 

  w Bielsku-Białej 

 

1. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu zachowania się na 

przerwach”. W razie jego nieprzestrzegania, zostaną wyciągnięte wobec ucznia konsekwencje. 

2. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, spożywanie 

posiłku, korzystanie z toalety, biblioteki i dokonywanie zakupów w sklepiku. 

3. Uczniowie powinni bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom nauczycieli dyżurujących  

i innych pracowników szkoły. 

4. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw, także  

w trakcie oczekiwania na lekcje i zajęcia dodatkowe. 

5. Jeżeli plan lekcji lub inna sytuacja doraźna wymaga przejścia pomiędzy budynkami szkoły, 

uczniowie mogą tego dokonać wyłącznie pod opieką nauczyciela bądź innego pracownika szkoły. 

6. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będą odbywać 

zajęcia. 

7. W czasie przerw uczniowie  mogą  przebywać w salach lekcyjnych, wyłącznie za zgodą  

i na odpowiedzialność nauczyciela dyżurującego. 

8. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą  

i schodzą zawsze prawą stroną. 

9. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. 

W szczególności zabrania się w tym czasie: 

1) biegania po korytarzach i schodach; 

2) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy); 

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

przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.); 

4) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w gumę,  

w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.); 

5) siadania na schodach, półpiętrach, parapetach okiennych; 

6) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego oraz własności innych osób; 

7) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noże, nożyczki, 

szpileczki, pinezki, przybory szkolne itp.); 

8) wychylania się przez okna; 

9) prowokowania agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem; 

10) przeklinania, przezywania innych.  

10. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sytuacjach związanych z higieną i potrzebami 

fizjologicznymi. Należy zachowywać w nich czystość. Nie wolno jeść posiłków, niszczyć armatury, 



chlapać wodą, niszczyć papieru, uzupełniać zeszytów, przebywać w toalecie płci przeciwnej, 

przepychać się w drzwiach. 

11. W trakcie przerw uczniów obowiązuje „Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń cyfrowo-elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. 

M. Reja w Bielsku-Białej”. 

12. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym należy ustawić się w kolejce. Zakazuje się 

przepychania, wpychania oraz wypychania innych uczniów. W momencie zakończenia przerwy, 

uczniowie kończą zakupy. 

13. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji  

i obecności osób postronnych na terenie szkoły uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

14. Podczas przerwy na placu rekreacyjnym dodatkowo obowiązują następujące zasady: 

1) wyjście na zewnątrz jest możliwe tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela dyżurującego; 

2) wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe; 

3) uczniowie przebywają w wyznaczonym  przez nauczyciela dyżurującego rejonie, 

4) nie wolno wchodzić na ławki, niszczyć roślinności. 

15. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są w spokoju oczekiwać na nauczyciela. W razie 

przedłużającej się nieobecności nauczyciela (5 min.), przewodniczący klasy lub dyżurny zgłasza ten 

fakt woźnemu, który niezwłocznie przekazuje tą informację do sekretariatu. 

 

Bielsko-Biała, 15.10.2019 r. 

 


