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I - INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Przerwa rozpoczyna się i kończy dzwonkiem. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele, dyżurujący zgodnie z planem dyżurów. 

3. Nauczyciele – wychowawcy klas 1-3  na przerwach nadzorują uczniów swoich klas. 

4. Nauczyciele rozpoczynają dyżur poranny o godzinie 7
45

. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż przed rozpoczęciem dyżuru przez nauczycieli.  

6. Uczniowie korzystający z przewozów, po dotarciu do szkoły przed godziną 7
45

 udają się do 

wyznaczonej świetlicy i tam oczekują na lekcje. Po zakończonych zajęciach ponownie udają się do 

świetlicy i tam oczekują na odbiór przez opiekuna. 

7. Po ostatniej swojej lekcji lub zajęciach dodatkowych, uczniowie opuszczają szkołę lub udają się 

do świetlicy. 

8. W sezonie jesienno-zimowo i wiosennym uczniowie przed lekcjami mają obowiązek zmiany 

obuwia oraz pozostawiania ubrań wierzchnich w szatniach lub w osobistych szafkach. 

9. Podczas przerw uczniowie przebywają na tym poziomie szkoły, na którym odbywają się ich 

lekcje oraz przypisane zajęcia dodatkowe. 

10. Uczniom, nie wolno bez opieki nauczyciela przebywać podczas przerw w szatniach , jak 

również w salach lekcyjnych. 

11. Podczas przerwy obiadowej uczniowie zgodnie z ustalonym harmonogramem dla 

poszczególnych klas, schodzą do stołówki szkolnej i kulturalnie oczekują na wydanie posiłku. 

Zabrania się wchodzenia bez kolejki, przepychania, hałasowania, niszczenia ściany. 

12. Podczas przerw obiadowych przy stołówce szkolnej nauczyciele pełnią dodatkowo dyżur.  

13. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej korzystają z toalet na parterze, a uczniowie klas 4-8 

szkoły podstawowej na pierwszym i drugim piętrze. 

14. Za niewłaściwe zachowanie podczas przerw uczniowie mogą otrzymać konsekwencje 

przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

II – ZASADY OBOWIAZUJĄCE UCZNIÓW PODCZAS PRZERW 
 

 

1. Zgodnie z promowanymi przez szkołę zasadami bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu                 

w szkole, zaleca się następujące formy spędzania przerw: 

 spacerowanie, prowadzenie rozmów towarzyskich, zawieranie nowych znajomości, 

podtrzymywanie kontaktów z uczniami z innych klas; wymiana informacji na temat gier, 

filmów, ciekawych książek, itp.; 

 korzystanie z biblioteki szkolnej; 

 czytanie książek; 

 powtarzanie materiału edukacyjnego; 

 zapoznawanie się z treściami umieszczanymi na tablicach informacyjnych; 

 oglądanie wystaw, plakatów i gazetek okolicznościowych, 

 przeglądanie ogłoszeń i nowinek z życia szkoły; 

 udział w akcjach okolicznościowych organizowanych przez samorząd uczniowski; 

 uczestnictwo w wesołych przerwach, 

 spożywanie drugiego śniadania. 
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2. Zabrania się wszelkich form aktywności prowadzących do naruszenia zasady bezpieczeństwa 

własnego, innych uczniów oraz pracowników szkoły.  

3. W szczególności zabronione jest: 

 samowolne opuszczanie budynku szkoły, 

 używanie toalety niezgodnie z przeznaczeniem (dewastowanie, brudzenie, zalewanie, 

zamykanie się w kabinach, blokowanie dostępu do kabin) oraz przebywanie w toaletach na 

niewłaściwym poziomie, 

 bieganie, podskakiwanie, wzajemne skakanie sobie na plecy, popychanie, szturchanie, 

szarpanie uczniów, plucie, przyklejanie do ubrań karteczek z niestosownymi napisami, gumy 

do żucia oraz innych substancji, 

 zaczepianie słowne, wyzywanie, wyśmiewanie się, wykluczanie wybranych uczniów z zabaw 

zespołowych, używanie obraźliwych zwrotów, 

 otwieranie okien, siadanie na parapetach, zjeżdżanie po poręczach, 

 przebywanie na półpiętrach i w szatniach bez opieki nauczyciela, 

 skakanie ze schodów, jeżdżenie platformą dla niepełnosprawnych, 

 chodzenie po korytarzu dużą zwartą grupą tworzącą „falę, mur, pociąg”, 

 prezentowanie sztuk walki, 

 niszczenie mienia: szkoły, pracowników oraz innych uczniów (za szkody spowodowane 

przez uczniów odpowiadają rodzice), 

 granie w piłkę, 

 prowadzenie agresywnych zabaw polegających na symulowaniu pościgów, aresztowań, 

strzelania i zabijania, 

 przekrzykiwanie się, hałasowanie, wycie, piszczenie itp., 

 rzucanie przedmiotami, rozlewanie płynów, śmiecenie, brudzenie, 

 przynoszenie do szkoły i prezentowanie uczniom drogich zabawek, niebezpiecznych 

przedmiotów takich jak: militaria, noże, broń kolekcjonerska, substancje chemiczne itp., 

 zabieranie rzeczy z plecaków należących do innych uczniów, 

 leżenie i siedzenie na podłodze z nogami wyciągniętymi w sposób utrudniający swobodną 

komunikację korytarzem szkolnym. 

4. W terminach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły uczniowie mają możliwość przebywania 

podczas przerw na boisku szkolnym pod nadzorem nauczycieli dyżurujących. 

5. Uczeń może wyjść podczas przerwy na boisko szkolny wyłącznie wtedy, kiedy dyżurują tam 

nauczyciele. 

6. Uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym wyłącznie w miejscach objętych dyżurem 

nauczycielskim. 

7. Uczniom nie wolno oddalać się poza teren boiska szkolnego. 

8. Uczniom zabrania się gry w piłkę na trawnikach oraz przebywania na podjeździe dla wózków. 

9. Brak respektowania powyższych ustaleń skutkuje zakazem wychodzenia na boisko podczas 

przerw. 

10. W sytuacjach trudnych zaistniałych podczas przerw, uczniowie mogą zwracać się o pomoc do 

nauczycieli dyżurujących. 

11. Obowiązkiem ucznia jest natychmiastowe powiadomienie nauczyciela o zaistniałym 

niebezpieczeństwie, zagrożeniu zdrowotnym, wypadku oraz o niewłaściwych zachowaniach innych 

uczniów. 

12. W sytuacji, gdy uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela dyżurującego, o zaistniałej 

sytuacji powiadamiany jest wychowawca, który wdraża stosowną procedurę postępowania. 


