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1. Podczas przerw międzylekcyjnych i na przerwie przed oraz po zajęciach szkolnych opiekę nad 

uczniami pełnią nauczyciele dyżurujący, zapewniający dzieciom pełne bezpieczeństwo. 

2. Przerwy międzylekcyjne trwają po5 minut, a przerwy śniadaniowa i obiadowa- po 15 min. 

3.W okresie pandemii COVID-19 wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkołyi 

do szatni- każda klasa  przychodzi na inną godzinę - godzinę określoną  w Regulaminie Szatni. 

4. Uczeń po wejściu do szkoły i zdjęciu w szatni okrycia wierzchniego oraz zmianie obuwia (przy 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych) niezwłocznie udaje się do sali lekcyjnej, gdzie 

odbywać się będzie jego pierwsza lekcja. W klasie tej jest obecny nauczyciel. 

5.W okresie pandemii COVID-19 w szatni, na korytarzu, w toaletach obowiązuje stosowanie 

maseczki (osłona ust i nosa) oraz na podwórku szkolnym, jeśli zachowanie dystansu między uczniami 

jest utrudnione. 

6.W czasie przerwy uczniowie przebywają w sali lekcyjnej lub na korytarzu w rejonie sali, w której 

odbywała się ich lekcja, bądź przy sprzyjających warunkach atmosferycznych- na boisku szkolnym. 

Decyzję o organizacji przerwy podejmuje nauczyciel danych zajęć. 

7. W czasie tzw. przerwy śniadaniowej, przeznaczonej na spożycie posiłku, uczeń zwraca szczególną 

uwagę na warunki higieniczne spożywanych posiłków.Przed i po posiłku myje dokładnie ręce. 

8. Uczeń powinien poruszać się po szkole prawą stroną- chodząc po korytarzu, schodząc lub 

wychodząc po schodach, przechodząc przez drzwi. 

9. Na zajęcia w sali gimnastycznej, w bibliotece lub na podwórku szkolnym uczeń przechodzi po 

usłyszeniu dzwonka na lekcję i pod opieką nauczyciela.  

10. Po ostatniej lekcji uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły, zabiera swoje obuwie zamiennei 

udaje się do domu. 

11.  Uczniowi zabrania się:                                                                                                                        

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

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

c) Przebywania na schodach, siedzenia na poręczach, parapetach okiennych.d) Otwierania okien 

(czynność tę wykonuje nauczyciel, będący w klasie).                                                                                                                                       

e) Przebywania bez potrzeby w toaletach lub w szatni.                                                                                     

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

g) Wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły.                                                                                         

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

12. Wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ucznia zgłasza natychmiast 

nauczycielowi pełniącemu dyżur lub wychowawcy klasy.  

13. Uczeń powinien bezwzględnie przestrzegać Regulaminu przerw, Regulaminu szatni, zasad                     

i norm zachowania obowiązujących w szkole, poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.   


