
Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Żorach

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
2. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Żorach

I W czasie przerw:

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, 
posiłek, korzystanie z toalety.

2. Podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli dyżurujących, innych nauczycieli 
oraz pracowników szkoły.

3. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw oraz 
przebywania na parterze szkoły.

4. Na pierwszym piętrze przebywają uczniowie mający zajęcia w sali nr 4, w sali nr 6 
oraz wybrani dyżurni z klasy VI, na drugim piętrze przebywają uczniowie mający 
zajęcia w sali nr 8 oraz w sali nr 10. Uczniowie mający zajęcia w salach na parterze: 
nr 1 oraz nr 3 mają zorganizowaną przerwę w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
wychowawcę.

5. W czasie przerw klasy są zamykane, uczniom nie wolno przebywać w salach 
lekcyjnych, chyba że w klasie jest nauczyciel.

6. Zobowiązuje się uczniów do ustawienia tornistrów równo przy ściennie sali, w której 
będą odbywać się zajęcia.

7. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia 
obok drzwi, z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz.

8. Obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – uczniowie spokojnie 
wchodzą i schodzą prawą stroną.

9. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. W 
szczególności zabrania się w tym czasie:

1) Biegania po korytarzach i schodach,

2) Przebywania we wnękach obok gabinetu dyrektora, pracowni komputerowej i 
świetlicy,

3) Hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),

4) Stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, 
podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),

5) Organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia: gra w 
gumę, w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów,



6) Stania i siadania na schodach – obowiązuje zakaz blokowania dróg drożności 
dróg ewakuacyjnych,

7) Śmiecenia i niszczenia sprzętu szkolnego,

8) Noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów: noże, 
nożyczki, cyrkle, szpilki, pinezki, długopisy

9) Siadania na parapetach – to miejsce nie jest do tego przeznaczone.

10) Korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły,

11) Otwierania okna na korytarzu, w toalecie i wychylania się przez okno.

12) Prowokowania agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. Pamiętaj,
że takie zachowanie nie przystoi dobrze wychowanemu człowiekowi.

10. Dożywianie odbywa się na stołówce. Nie roznosimy jedzenia po całej szkole. Podczas
przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko ci, którzy korzystają ze stołówki 
szkolnej. Kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek.

11. Podczas przerwy na placu szkolnym (w dni pogodne) dodatkowo obowiązują 
następujące zasady:

1) Wyjście wszystkich uczniów na placyk szkolny jest obowiązkowe,

2) Uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie, obowiązuje zakaz przebywania 
na drodze podjazdowej, po której jeżdżą samochody

3) Nie wolno niszczyć roślinności i zaśmiecać terenu przyszkolnego.

4) Nie wolno wspinać się na bramki.

12. Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie. To miejsce powinno zawsze być 
dostępne jedynie do załatwiania potrzeb i utrzymane w czystości. W toaletach nie 
wolno: jeść posiłków, niszczyć armatury łazienkowej, chlapać wodą, wylewać mydła, 
uzupełniać zeszytów, przebywać w toaletach płci przeciwnej, przepychać się w 
drzwiach.

13. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekujemy w 
spokoju na nauczyciela.

14. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza ten fakt w 
sekretariacie szkoły. 

II Postanowienia końcowe:

1. Gdy masz jakiś problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego - on ci pomoże.

2. Baw się tak abyście Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź 
się nauczyciela dyżurującego.

3. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, w której 
masz lekcje. Tam wszyscy uczniowie powinni ustawić się wzdłuż ściany (lub w 
kolejce) i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.



4. Pamiętaj, aby z szacunkiem odnosić się do kolegów, pracowników szkoły, nauczycieli
oraz rodziców.

5. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/31.08.2015r.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.


