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REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW 

Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie 
 

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących, innych 

nauczycieli, dyrekcji i pracowników obsługi. 

2. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, 

korytarzach i siadać na parapetach okiennych oraz na podłodze z wyciągniętymi 

nogami. 

3. Uczniowie kl. 6 – 8   i klas gimnazjalnych podczas wszystkich przerw  przebywają na 

pierwszym  piętrze, uczniowie kl. 4-5 wszystkie przerwy spędzają na parterze.  

4. Tornistry   uczniów mają być ustawione równo przy ścianie. 

5. Uczniowie schodzący do  stołówki, biblioteki  lub poidełka  zobowiązani są do powrotu 

na właściwe piętro natychmiast po skorzystaniu z tych pomieszczeń lub z poidełka. 

6. Uczniowie podczas przerw  udają się   do biblioteki szkolnej  tylko wtedy, gdy chcą 

wypożyczyć książkę lub ją oddać. 

7. Na dźwięk  pierwszego  dzwonka uczniowie ustawiają się przed klasą bądź pracownią, 

w której odbywać się ma lekcja. 

 W sytuacji, kiedy uczniowie kl. 4-5 zaplanowane mają zajęcia  na I piętrze ich 

obowiązkiem jest ustawienie się po dzwonku na dolnym holu- parter budynku i 

przejście  do wyznaczonej klasy pod opieka nauczyciela. 

 Uczniowie kl. 6-8 i 3/gim, których lekcje  zaplanowane są na parterze mają 

obowiązek ustawić się po dzwonku na lekcję na  górnym  holu. Do klasy na 

parterze schodzą pod opieką nauczyciela. 

8. Uczniowie podczas przerw nie mogą przebywać w klasach bez opieki nauczyciela.  

9. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 

(bieganie, kopanie, podstawianie nóg, szarpanie się, wchodzenie na barierki schodów, 

skakanie z nich, itp. 

10. W trakcie przerw  nie wolno uczniom  wychodzić  poza teren budynku szkolnego,                                    

a  w przypadku spędzania przerw na boisku szkolnym  poza ogrodzenie szkoły.  W 

sytuacjach wyjątkowych   na opuszczenie budynku szkoły  może  wyrazić zgodę 

wychowawca klasy, pielęgniarka  lub dyrektor szkoły.  

11. Na boisko szkolne można w czasie przerw wychodzić jedynie  wtedy, gdy drzwi przy 

sali  nr 1 są otwarte i na  boisku są nauczyciele dyżurujący.  

12. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Wszelkie opakowania  po 

słodyczach, kanapkach, napojach, kartoniki po mleku, itp. należy wyrzucać do koszy. 
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13. W toaletach nie wolno załatwiać  żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb  

fizjologicznych, zwłaszcza: 

a)  nie wolno jeść posiłków, 

b) nie wolno używać substancji   zakazanych (papierosy, dopalacze, narkotyki) 

c) nie wolno niszczyć armatury łazienkowej i drzwi  

14. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i obowiązujących  

w szkole regulaminach.   

 

 

 

 

 

 


