
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW 
MIĘDZYLEKCYJNYCH 

 

1. Przerwy międzylekcyjne przeznaczone są na odpoczynek, posiłek, skorzystanie              
z toalety, sklepiku lub biblioteki, pielęgniarki szkolnej. Przerwy dłuższe spędzamy 
na dworze, chyba że nie pozwalają na to warunki atmosferyczne. 

2. Uczniowie nie spędzają przerw w salach lekcyjnych, ale na korytarzach pod opieką 
nauczycieli dyżurujących i stosują się do ich zaleceń. 

3. Przerwy należy spędzać w rejonie sali, w której będą odbywać się następne lekcje. 
4. Wszelkie problemy z rówieśnikami, sytuacje konfliktowe uczniowie zobowiązani 

są zgłosić nauczycielowi dyżurującemu 
5. Uczniowie zobowiązani są również do zgłaszania usterek lub sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu, np. rozlany płyn, pęknięcie szyby itp. 
6. O zauważonym wypadku należy natychmiast powiadomić nauczyciela 

dyżurującego lub inną osobę dorosłą 
7. Do szkoły nie wolno przynosić niebezpiecznych narzędzi, tym bardziej nie wolno 

bawić się nimi podczas przerw.  
8. Nie wolno używać przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. rzucać 

plecakami, kartonikami po mleku, siadać na parapetach) 
9. Czas przerwy należy spędzać w sposób sprzyjający relaksowi. Nie należy: 

 wychodzić poza teren szkoły i przed szkołę  

 niszczyć mienia szkoły 

 brać udziału w niebezpiecznych zabawach i bójkach 

 hałasować, śmiecić 

 rzucać plecaków na korytarzu i w przejściach 

 biegać po korytarzach i klatkach schodowych 

 siadać na parapetach, wychylać się przez okna, balustrady 

 używać telefonów komórkowych 

 chować się w toaletach i szatniach, na placu zabaw z kulkami 

 przebywać w strefie przeznaczonej dla rodziców 

 zachowywać się niewłaściwie wobec innych uczniów, nauczycieli                                 
i pracowników szkoły 

 w okresie zimowym rzucać się śnieżkami i wnosić śniegu do szkoły 

10. W czasie dużych przerw uczniowie mogą udać się do stołówki szkolnej, w celu 
spożycia obiadu   



11. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę, uczniowie ustawiają się pod salą 
lekcyjną 

12. Należy w sposób kulturalny korzystać z toalety 
13. Należy przestrzegać wytycznych sanitarnych w związku z pandemią 
14. Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy będzie miało wpływ na ocenę                         

z zachowania. 
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