REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
w Szkole Podstawowej nr 215
im. Piotra Wysockiego w Warszawie
Postanowienia ogólne:
Celem regulaminu jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości wypoczynku
podczas przerw.
Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają wszyscy pracownicy szkoły, a w
szczególności nauczyciele dyżurujący.
1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami,
posiłek, korzystanie z toalety, biblioteki lub czytelni.
2. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i
innych pracowników szkoły.
3. Uczniowie z oddziałów I – III spędzają przerwy na korytarzu szkolnym na I piętrze,
natomiast uczniowie z oddziałów IV – VIII na korytarzu na II piętrze, z wyjątkiem
uczniów, którzy czekają na zajęcia, które mają się odbyć w salach: 22, 23, 24, 26 – ci
uczniowie spędzają przerwę na I piętrze w rejonie sali, w której będą odbywać się zajęcia.
4. Podczas przerwy uczniowie schodzą na korytarz na parterze wyłącznie w sytuacji, gdy:
a) według ustalonego harmonogramu będą korzystać ze stołówki szkolnej (obiad),
b) mają potrzebę skorzystania z biblioteki, czytelni, poidełka,
c) skończyli lekcje i przechodzą na świetlicę szkolną,
d) udają się do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu.
5. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw.
6. Przerwy śniadaniowe, tj. przerwy po 2 lekcji uczniowie zobowiązani są spędzać w sali
lekcyjnej, w której uprzednio mieli lekcję pod opieką nauczyciela. Wyjątkiem są
uczniowie, którzy:
- na 2 lekcji mieli zajęcia w sali komputerowej – ci uczniowie spędzają przerwę
śniadaniową na korytarzu na II piętrze pod opieką nauczyciela, z którym mieli 2 godzinę
lekcyjną,
- na 2 lekcji mieli zajęcia wychowania fizycznego – ci uczniowie spędzają przerwę
śniadaniową na korytarzu przed salą gimnastyczną pod opieką nauczyciela, z którym mieli
zajęcia wychowania fizycznego.
7. W czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z
uczniami w klasie przebywa nauczyciel.
8. W czasie przerw zobowiązuje się uczniów do ustawienia tornistrów równo przy ścianie,
aby nie stwarzały zagrożenia dla innych osób oraz do zwrócenia szczególnej uwagi
podczas przechodzenia przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz.

9. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie
wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną.
10. Zachowanie uczniów na przerwach ma służyć przede wszystkim odpoczynkowi i
odprężeniu. W związku z powyższym w szczególności zabrania się w tym czasie:
a) biegania po korytarzach i schodach, zjeżdżania na poręczach,
b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),
c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie
nóg, przezywanie, obrażanie, itp.),
d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w
gumę, w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.),
e) siadania na schodach, półpiętrach
(zakaz blokowania drożności dróg
ewakuacyjnych),
f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego,
g) siadania na parapetach, otwierania okien,
h) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noże,
nożyczki, szpileczki, pinezki, przybory szkolne itp.).
11. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami
fizjologicznymi.
12. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.
13. W czasie przerw na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku. W szczególnych
sytuacjach za zgodą nauczyciela uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego.
14. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej
dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
15. W miesiącach wrzesień/październik oraz kwiecień/maj/czerwiec przy sprzyjającej
pogodzie i według przyjętego harmonogramu uczniowie mogą spędzić przerwę na boisku
szkolnym, pozostając w widocznym miejscu dla nauczycieli dyżurujących.
16. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną
salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.
17. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to wicedyrektorom
szkoły lub innemu nauczycielowi.
18. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać uwagę, co może spowodować
obniżenie oceny z zachowania.

