
załącznik nr 2  

do Zarządzenia Dyrektora 
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tokarach Pierwszych nr 13/2017 

z dnia 29.12.2017r. 

 

 

REGULAMIN  

ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW  

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II  

W TOKARACH PIERWSZYCH 

  
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady zachowania w szkole i jest uszczegółowieniem zapisów 

Statutu Szkoły. 

2. Regulamin Szkoły jest zbiorem zobowiązań, z których wykonania uczniowie Szkoły 

są rozliczani. 

3. Regulamin ustala się na podstawie Statutu Szkoły. 

 

 

Rozdział 2. Zasady zachowania przed lekcjami 

1. Uczniowie przychodzą do Szkoły punktualnie. 

2. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie zostawiają wierzchnie okrycia w szatni 

oraz dokonują zmiany obuwia. 

3. Uczniowie opuszczają szatnie zaraz po dokonaniu czynności określonych w ust. 2 

i nie gromadzą się w szatni oraz nie towarzyszą kolegom rozbierającym się. 

4. Uczeń przebywa na terenie budynku szkolnego w obuwiu zmiennym, tekstylnym 

i pamięta o zawiązaniu sznurowadeł.  

5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych objęte dowozami niezwłocznie udają się do sali 

nr 15, a pozostali uczniowie udają się pod swoje klasy zgodnie z planem. 



6. Tornistry ustawiają pod ścianą sali, w której mają lekcje. Tornistry powinny być 

ustawione tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po korytarzach. 

7. Dyżurni dbają o porządek pod salą.  

8. Czas przed pierwszą lekcją uczniowie spędzają na holu i korytarzach pod opieką 

nauczycieli dyżurujących 

9. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się pod klasą w parach, stoją w ciszy. 

10. Do klasy uczniowie wchodzą zachowując kolejność w jakiej ustawili się pod klasą 

i tylko pod opieką nauczyciela. 

11. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to do  sekretariatu, 

Dyrektora lub innego nauczyciela. 

12. Uczniowie spóźnieni na lekcję (bez pisemnego usprawiedliwienia) mają obowiązek 

najszybszego wejścia do klasy i pozostania w niej do końca lekcji (spóźnienie powyżej 

15 minut skutkuje jednoczesnym zaznaczeniem nieobecności). 

 

 

 

 

Rozdział 3. Obowiązki ucznia podczas przerw. 

 

1. Uczniowie wykonują polecenia wszystkich pracowników Szkoły, a w szczególności 

nauczycieli dyżurujących. 

2. We wszystkich bieżących sprawach uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela 

dyżurującego. 

3. Uczniowie pozostawiają tornistry/teczki przy ścianie pod klasą, w której odbywają się 

zajęcia, a dyżurni dbają o porządek pod salą. 

4. Czas przerwy międzylekcyjnej uczniowie spędzają na korytarzach i holu (wyjątek 

stanowi wyjście do biblioteki, stołówki, sklepiku), a w salach lekcyjnych mogą 

przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

5. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego oraz biblioteki w wyznaczonych 

godzinach. 

6. Uczniowie nie przebywają podczas przerw w pobliżu sekretariatu i pokoju 

nauczycielskiego. 

7.  Uczniowie, którzy mają lekcje wychowania fizycznego, kierują się do szatni w-f i tam 

się przebierają. 

8. Na wyjście poza szkołę (kino, teatr, basen, w-f) czekają na nauczyciela wyłącznie 

w holu, pod żadnym pozorem nie wychodzą przed budynek bez opieki nauczyciela. 

9. Uczniowie poruszają się po szkole prawą stroną, powoli, chodząc lub spacerując; 

nigdy nie biegają! 

10. Uczniowie przestrzegają ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa: nie blokują przejść 

ewakuacyjnych, nie wychylają się z okien, nie siadają na parapetach i grzejnikach, nie 

siadają na korytarzach, nie przebywają w okolicach toalet. 

11. Uczniowie przestrzegają zasad dobrego zachowania; zachowują się cicho i spokojnie; 

stosują zwroty grzecznościowe (również w czasie gier i zabaw). 

12. Uczniowie zachowują zasady: higieny osobistej i higieny otoczenia, higieny i dobrego 

zachowania podczas spożywania posiłków oraz zasady segregowania odpadów. 



13. W tenisa stołowego i w piłkarzyki uczniowie grają zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

14. Uczniowie przebywają na stołówce zgodnie z harmonogramem śniadań i obiadów. 

15. Z toalet uczniowie korzystają zgodnie z ich przeznaczeniem zachowując czystość 

i zamykając drzwi po wyjściu. 

16. Uczniowie korzystają z szatni zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

17. Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, zwracać uwagę na przedmioty 

znajdujące się na korytarzach, szczególnie na gaśnice i gazetki. 

18. Przypadki łamania regulaminu (przejawy przemocy, agresji lub niekoleżeńskiego 

zachowania) lub wypadku rówieśnika uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi 

dyżurującemu. 

19. W sytuacjach nadzwyczajnych podporządkowują się uczniowie poleceniom osób 

prowadzących akcję ratowniczą lub ewakuacyjną. 

 

 

Rozdział 4. Prawa ucznia podczas przerw. 

 

1. Uczniowie na przerwie mają prawo do: 

1) odpoczynku w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu; 

2) cichej rozmowy z rówieśnikami; 

3) spożywania posiłków tj. śniadań i obiadów w wyznaczonych miejscach; 

4) korzystania z toalety wedle swoich potrzeb; 

5) czytania książek; 

6) powtarzania materiału edukacyjnego; 

7) zapoznawania się z treściami umieszczanymi na tablicach informacyjnych; 

8) oglądania wystaw, plakatów i gazetek okolicznościowych; 

9) przeglądania ogłoszeń i nowinek z życia Szkoły; 

10) udziału w akcjach okolicznościowych organizowanych przez Samorząd 

Uczniowski, bibliotekę lub nauczycieli; 

11) zakupów w sklepiku szkolnym; 

12) gry w piłkarzyki i tenisa stołowego; 

13) brania udziału w bezpiecznych zabawach; 

14) przebywania w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych (w pogodne dni) 

na patio lub na placu zabaw boisku wielofunkcyjnym w obrębie ogrodzenia 

Szkoły.  

 

Rozdział 5. Podczas przerw  uczniom zabrania się. 

 

1. W czasie przerw uczeń nie może: 

1) samowolnie opuszczać budynku i terenu Szkoły; 

2) biegać po korytarzach i holu Szkoły; 

3) spędzać przerwy w oddziałach przedszkolnych, na korytarzu przy pobliżu sal 

nr 12-15 (z wyjątkiem przerwy śniadaniowej i obiadowej), w sanitariatach, 

w szatniach oraz zakamarkach; 

4) przebywać w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela; 



5) niszczyć mienia szkolnego; 

6) otwierać okien na korytarzach, zaśmiecania budynku; 

7) robić hałas, przekrzykiwać się, nawoływać, gwizdać itp.; 

8) gwałtownie otwierać drzwi; 

9) zaczepiać kolegów, popychać, szturchać, brać udział w bójkach itp; 

10) rzucać przedmiotami oraz przynosić z domu przedmiotów niebezpiecznych; 

11) stosować przemocy psychicznej, wyzywać się; 

12) bawić się w niebezpieczne gry lub zabawy zagrażające zdrowiu lub życiu; 

13) siadać na parapetach; 

14) przebywać w toaletach bez potrzeby; 

15) podczas przerw na boisku wspinać się na bramki, ogrodzenie oraz korzystać 

ze sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela. 

2. W toaletach nie wolno w szczególności: 

1) jeść posiłków; 

2) niszczyć armatury łazienkowej; 

3) chlapać wodą; 

4) wylewać mydła; 

5) uzupełniać zeszytów; 

6) przebywać w toaletach płci przeciwnej; 

7) załatwiać innych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Do przestrzegania powyższego regulaminu zobowiązani są wszyscy uczniowie, dzieci 

z oddziału przedszkolnego oraz rodzice.  

2. Nie przestrzeganie zasad regulaminu podlega karom zgodnie z Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym. 

3. Uczniowie ukarani zostaną: 

1) punktami ujemnymi z zachowania; 

2) uwagą w dzienniku elektronicznym; 

3) innymi karami przewidzianymi w Statucie Szkoły.  

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r. 

 

 

 

 

         (pieczęć i podpis dyrektora) 

 


