
R E G U L A M I N   P R Z E R W  M I Ę D Z Y L E K C Y J N Y C H 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

Podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami i na przerwie po zajęciach szkolnych, 

opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele dyżurujący, zapewniający dzieciom pełne bezpieczeństwo.                                                                                                                                                

I  W czasie przerw uczniowie powinni:                                                                                             

1. Przebywać na korytarzu w rejonie sali, w której odbywać się będzie ich lekcja, bądź przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych- na boisku szkolnym.                                                                                                                       

2. Poruszać się po szkole prawą stroną, chodząc po korytarzu, schodząc lub wychodząc              

po schodach, przechodząc przez drzwi.                                                                                                                                                   

3. Po dzwonku na zajęcia stać przed właściwą salą lekcyjną (np. w parach lub „gęsiego”).                                                

4. Przechodzić na zajęcia w sali gimnastycznej lub w bibliotece po usłyszeniu dzwonka i pod 

opieką nauczyciela.                                                                                                                                       

5. Zmienić obuwie w szatni, wychodząc na podwórko szkolne lub przechodząc do drugiego 

budynku (koniecznie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i zgodnie z zasadami 

korzystania z boiska sportowego, sali gimnastycznej).                                                                                                                    

6. Po ostatniej lekcji wejść do szatni, zmienić obuwie, założyć wierzchnie okrycie i niezwłocznie 

opuścić teren szkoły, udając się do domu.                                                                                                                               

7. Sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów zgłaszać natychmiast nauczycielowi 

pełniącemu dyżur lub wychowawcy klasy.  

 II  Uczniom zabrania się:                                                                                                                        

1. Przebywania w czasie przerw w salach lekcyjnych; wyjątkiem są:                                                               

-tzw. przerwa śniadaniowa (nauczyciel pozostaje po lekcji 3 z uczniami w sali na czas 

drugiego śniadania); po spożyciu posiłku uczniowie wychodzą z sali na korytarz lub                    

na podwórko szkolne, nauczyciel zamyka klasę;                                                                                                                                                           

-dłuższy niż 45 minut czas trwania filmu, sprawdzianu... – opiekę sprawuje nauczyciel zajęć.                                                                                                                    

2. Biegania, ślizgania się po korytarzach, klatce schodowej i podwórku szkolnym.                                                

3. Organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.                                         

4. Siedzenia na schodach, poręczach, parapetach okiennych.                                                                                                                     

5. Przebywania bez potrzeby w toaletach lub w szatni.                                                                                     

6. Przebywania na podwórku szkolnym bez opieki nauczyciela lub innej osoby dorosłej.                                                    

7. Wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły.                                                                                         

8. Wnoszenia w okresie  zimowym na teren szkoły śniegu/ lodu lub rzucania nim w kolegów.     

Uwaga:                                                                                                                                                                                      

1. Uczeń przychodzi do szkoły co najwyżej 10-15 minut przed godziną 8.00 lub na przerwie 

międzylekcyjnej, gdy ma do szkoły później:                                                                                                   

a) pozostawia ubranie wierzchnie i zmienia obuwie w szatni;                                                                                                                 

b) na terenie budynku przebywa w obuwiu zastępczym - zamiennym (zgodnie z zapisem                       

w Statucie Szkoły).                                                                                                                                                           

2. W pełnieniu dyżurów pomagają nauczycielom uczniowie wyznaczeni przez opiekunkę Samorządu 

Uczniowskiego i opiekunkę SK PCK (noszący identyfikator: Dyżurny szkolny lub Dyżurny w szatni).                                                                                                                                         

3. Uczniowie powinni bezwzględnie przestrzegać regulaminu, zasad i norm zachowania 

obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.    

Regulamin obowiązuje w bieżącym roku szkolnym.      



REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

w Szkole Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Kadczy 

 
1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym 

tygodniowym planem zajęć. 
 

2. Uczniowie przychodzą do szatni nie wcześniej niż na godzinę 745 . Od tej pory opiekę nad 

uczniem sprawuje nauczyciel dyżurujący. Natomiast przed godz. 745  za bezpieczeństwo 

ucznia odpowiada rodzic/opiekun prawny/ lub wychowawca świetlicy - jeśli uczeń przebywa 

w świetlicy szkolnej. 
 

3. Uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne później niż o godzinie 800 przychodzą do szatni 

najwcześniej na 5 - 10 min. przed dzwonkiem rozpoczynającym ich lekcje, czyli przychodzą 

na przerwie międzylekcyjnej. 
 

4. Uczniowie są zobowiązani, niezwłocznie po przyjściu do szkoły, do zmiany obuwia na 

zamienne/ wygodne, lekkie, sportowe, do chodzenia po szkole/ i pozostawienia okrycia 

wierzchniego w szatni,                 w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę. 
 

5. Uczeń, który odwiesił na wyznaczone miejsce ubranie wierzchnie i zmienił obuwie – 

opuszcza szatnię  i wychodzi na korytarz, udając się przed salę lekcyjną. ( Nie pozostaje 

w szatni! ) 
 

6. W szatni nie mogą przebywać osoby obce. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub 

osoby upoważnione, przyprowadzający dziecko do szkoły, pozostawiają dziecko przed 

wejściem do szatni.  

 

7. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom nie wolno przebywać na terenie szatni. 
  

8. Uczeń powinien zachowywać się w sposób kulturalny i bezpieczny dla niego.  Obowiązuje 

zachowanie ciszy i spokoju; nie wolno biegać i urządzać zabaw w szatni. 
 

9. Uczeń korzystający z szatni zobowiązany jest dbać o mienie szatni, czystość i porządek. 
 

10. Przed wejściem do szkoły należy skorzystać z wycieraczek. Zabrania się wytrząsania w 

szatni piasku, śniegu lub błota z obuwia. 
 

11. Ubrania powinny posiadać wieszaki do zawieszania; obuwie – można przechowywać w 

workach lub reklamówkach na obuwie; rękawiczki i czapki należy włożyć do kieszeni tak, 

aby nie wypadły. 
 

12. Na czas sobotnio-niedzielnych i innych weekendów oraz przerw świątecznych i ferii 

należy zabrać obuwie zamienne do domu. 
 

13. Okrycie i obuwie zamienne powinny być podpisane w niewidocznym miejscu; ułatwi to 

rozpoznanie w sytuacji konfliktowej. 
  

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni dokumenty i przedmioty 

inne niż okrycie i obuwie zamienne. 
 

15. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w 

szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy klasy. 
 



16. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu szatni. W razie 

nieprzestrzegania Regulaminu szatni uczeń może zostać ukarany (zgodnie z zapisem w 

Statucie Szkoły).                  

Regulamin obowiązuje w bieżącym roku szkolnym. 

 
 

                                    


