
REGULAMIN PRZEJŚCIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY NA HALĘ SPORTOWĄ I SALKI
KATECHETYCZNE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Zbiórka uczniów idących na zajęcia z wychowania fizycznego i religii odbywa się na 
parterze szkoły przy drzwiach wyjściowych po zakończeniu przerwy. 

2. Uczniowie pozostają na zbiórce w wyznaczonym miejscu do momentu przyjścia 
nauczyciela.

3. Po przyjściu nauczyciela uczniowie przebierają się, zabierają niezbędne rzeczy i 
ustawiają się w parach.

4. Uczniowie przechodzą na halę sportową (ul. Wodzisławska 119) bądź salkę 
katechetyczną (ul. Wodzisławska 138a) pod opieką nauczyciela. 

5. Uczniowie udający się na halę sportową po wyjściu ze szkoły idą w kierunku przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy ul. Wodzisławskiej, przechodzą przez 
przejście dla pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego i idą na wprost w 
kierunku drogi wewnętrznej prowadzącej do hali sportowej poruszając się kolumną 
prawą stroną drogi.

6. Uczniowie udający się do salki katechetycznej po wyjściu ze szkoły idą ulicą Wysoką w 
kierunku ulicy Rolniczej idąc kolumną, parami prawą stroną drogi. Dochodzą do 
skrzyżowania ulicy Wysokiej z Rolniczą do wysokości posesji Państwa Radeckich i 
przechodzą kolejno przez posesje Państwa: Bielickich i Juszczak dochodząc do salek 
katechetycznych.

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie wracają do szkoły tymi samymi wyznaczonymi 
drogami tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.

8. Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego bądź religii zobowiązani są do 
przejścia na świetlicę szkolną lub do biblioteki szkolnej i pozostanie pod opieką 
wychowawcy świetlicy lub opiekuna biblioteki na czas odbywających się zajęć 
religii/wf. 

9. Uczniowie posiadający zwolnienie dyrektora na cały semestr roku szkolnego bądź na 
cały rok szkolny, w przypadku kiedy zajęcia odbywają się na pierwszych bądź 
ostatnich lekcjach odpowiednio rozpoczynają później lub kończą wcześniej zajęcia.

10. Uczniowie podczas przejścia powinni chodzić parami, zwartą grupą,stosować się do 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń nauczyciela. Kolumnę 
prowadzi nauczyciel.

11. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów w okresie od 1 września 2018 r. do 21 
czerwca 2019 r.
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