
Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jabłowie 

 

 

1. Sygnał dzwonka oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela i rozpoczęcie 

przerwy. Uczniowie mogą wychodzić z sal lekcyjnych na przerwę po zezwoleniu 

nauczyciela. 

2. Uczniowie przebywają na wyznaczonych korytarzach. 

3. Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną 

schodów zachowując szczególną ostrożność. 

4. Wszyscy uczniowie zobligowani są do cichego zachowania się na przerwach; hałas 

nie pozwala odpocząć. 

5. Uczniom nie wolno: 

- biegać po schodach i korytarzach, aby nie narażać siebie i innych na 

niebezpieczeństwo, 

- bawić się w zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych 

uczniów (popychanie, kopanie, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, bicie itp.), 

- wychodzić poza teren szkoły, 

- siadać na parapetach,  

- siadać na schodach oraz przebywać na półpiętrach (przy wejściu do sal 202 i 203, 

112 oraz przy zejściu do szatni) – blokowanie dróg ewakuacyjnych, 

- w toaletach nie wolno przesiadywać grupowo, jeść posiłków, niszczyć armatury 

łazienkowej, chlapać wodą, wylewać mydła, wyrzucać papieru toaletowego, 

korzystać z telefonu komórkowego. 

6. W kąciku ciszy (sala 203) przebywać mogą tylko ci uczniowie, którzy chcą odpocząć 

od hałasu, pouczyć się, poczytać książkę. W przypadku zbyt głośnego zachowania się, 

uczeń musi opuścić salę. Kilkukrotne złamanie zasad będzie skutkowało zakazem 

korzystania z kącika ciszy. Do sali 203 uczniowie wchodzą z nauczycielem, na 

którego czekają przed schodami.  

7. Na dużej przerwie uczniowie będą mieli możliwość otrzymania od przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego kartek z zadaniami: sudoku, krzyżówki, wykreślanki, 

logiczne łamigłówki itp.  

8. Podczas przerw boiskowych przy sprzyjającej pogodzie uczniowie wychodzą na 

zewnątrz i przebywają tylko w wyznaczonym terenie. Nie wolno niszczyć roślinności, 

rowerów, dewastować mienia szkolnego (placu zabaw, ławek itp.). Na placu zabaw 

przebywać mogą tylko uczniowie klas 0 – 3. 

Po każdej przerwie boiskowej poszczególne klasy sprzątają teren:  

w poniedziałki – kl. 4, wtorki – kl. V, środy – kl. VI, czwartki – klasa VII, piątki – 

klasa VII. 

9. Uczniowie najstarszych klas podczas przerw pełnią dyżury uczniowskie; dyżurni 

posiadają identyfikatory. 

10. Każde zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu na przerwie np. pobicie, zastraszanie 

przez innych, niebezpieczne zabawy itp. uczniowie muszą zgłosić nauczycielowi 

dyżurującemu, wychowawcy lub pedagogowi. 



11. Uczniowie muszą respektować polecenia nauczycieli dyżurujących i innych 

pracowników szkoły, a także uczniów pełniących dyżury. 

12. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przed wyznaczoną salą lekcyjną i w 

spokoju oczekują na przyjście nauczyciela. 

 

Złamanie zasad regulaminu wiąże się z: 

- wpisaniem uwagi przez nauczyciela dyżurującego, 

- obniżeniem oceny z zachowania, 

- przeprowadzenie z rodzicami rozmowy telefonicznej, wezwaniem rodziców do 

szkoły, 

- odbyciem rozmowy dyscyplinującej z Dyrekcją Szkoły, opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego, 

- przeprowadzeniem prac porządkowych po lekcjach, 

- wyproszeniem z kącika ciszy,  

- powrotem z boiska (placu zabaw) lub zakazem wychodzenia na boisko (plac zabaw) 

podczas długich przerw, 

- zakaz korzystania z gier podczas przerw, 

- zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych typu: dyskoteka, andrzejki itp. 

 

Dla klas, których uczniowie zachowują się najciszej i przestrzegają regulaminu przewiduje 

się: 

- wpisanie pochwał przez nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę klasy do 

dziennika, 

- zebranie odpowiedniej ilości pochwał (wg ustaleń Rady Pedagogicznej) powoduje 

zdobycie dla klasy pewnych przywilejów, np.  

• wolna godzina w miesiącu (przeznaczona np. na film, posłuchanie muzyki 

itp.),  

• dodatkowy dzień wolny w maju lub czerwcu z przeznaczeniem na  np. pieszą 

wycieczkę z wychowawcą, wycieczkę rowerową, ognisko, 

• pochwała Pani Dyrektor na forum szkoły, zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej. 

 


