
„Bezpieczna przerwa” 

 

Podstawa prawna: 

• ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2018 r., poz. 690); 

• USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1457, 1560 i 1669); 

• Statut Szkoły podstawowej nr4 im. Orła Białego w Czechowicach- Dziedzicach. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Celem regulaminu jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości wypoczynku podczas 

przerw. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają wszyscy pracownicy szkoły, a w 

szczególności nauczyciele dyżurujący. 

 

Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 

korzystanie z toalety, biblioteki. 

 

1.Prawa ucznia. 

Uczeń ma prawo: 

• przemieszczać się z klasy do klasy zgodnie z planem lekcji, 

• spacerować po korytarzach, 

• korzystać z czytelni, biblioteki, stołówki,  

• spożywać posiłek, 

• przygotowywać się do kolejnej lekcji, 

• korzystać z toalety, 

• odpoczywać. 

 

2.Obowiązki ucznia podczas przerw. 

Uczeń ma obowiązek: 

• znać regulamin „ BEZPIECZNEJ PRZERWY”, 

• wykonywać polecenia wszystkich pracowników szkoły, a w szczególności nauczycieli dyżurujących, 

• przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed dzwonkiem na przerwę, 

• przebywać na terenie szkoły z chwilą rozpoczęcia zajęć, aż do ich zakończenia, 

• zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu wszelkie nieprawidłowości, 

• troszczyć się i dbać o mienie szkoły, 

• niezwłocznie informować  nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły o zauważonej 

dewastacji i obecności osób postronnych  na terenie szkoły, 

• przestrzegać zasad kultury w koleżeńskich relacjach, 

• natychmiast zawiadamiać  nauczyciela dyżurującego o problemach, konfliktach, sytuacjach  

zagrażających jego bezpieczeństwu ze strony innych kolegów lub niewłaściwym ich zachowaniu, 

• przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będą odbywać zajęcia, 

• ustawiania w czasie przerwy swojego tornistra równo pod ścianą klasy w której ma zajęcia, aby nie 

przeszkadzał on innym w poruszaniu się po korytarzach.  

• na dźwięk dzwonka na lekcję ustawić się parami pod klasą w której ma lekcje 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

• poruszać się po schodach – spokojnie schodzić i wchodzić zawsze prawą stroną 

•  zwracać szczególną uwagę podczas przechodzenia przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na 

zewnątrz, 

• po zakończeniu zajęć ustawić się przed salą i pod opieką nauczyciela zejść do szatni,  

• korzystać ze stołówki szkolnej zgodnie z harmonogramem obiadów, 



• korzystać z szatni zgodnie z obowiązującym tam regulaminem, 

 

 

3.Zakazy. 

Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu.  

W szczególności zabrania się w tym czasie: 

• samowolnego opuszczania budynku i terenu szkoły; 

• biegania po budynku szkoły, w szczególności zbiegania po schodach; 

• spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w szatniach; 

• przebywania uczniów w klasie bez opieki nauczyciela; 

• otwierania okien na korytarzach, zaśmiecania budynku; 

• gwałtownego otwierania drzwi, wspinania się na barierki lub zjeżdżania po poręczach; 

celowego niszczenia sprzętu i pomieszczeń szkolnych - za szkody poczynione przez uczniów 

odpowiadają materialnie rodzice; 

• przynoszenia do szkoły oraz korzystania z wszelkich przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i 

bezpieczeństwu własnemu i innych osób; 

• stosowania wszelkiej przemocy psychicznej i fizycznej wobec kolegów i koleżanek, bicia, kopania, 

popychania, poniżania, dokuczania, przezywania i innych działań uchybiających godności osobistej 

człowieka, 

• robienia hałasu, przekrzykiwania się, nawoływania, gwizdania itp.; 

• rzucania przedmiotami; 

• bawienia się w niebezpieczne gry lub zabawy zagrażające zdrowiu lub życiu; 

• siadania na parapetach; 

• wnoszenie i używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego 

• korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły (w razie złamania tego 

punktu regulaminu sprzęt taki zostaje zabrany i przekazany rodzicowi/prawnemu opiekunowi po 

przybyciu do szkoły, po jego odbiór). Powyższe przedmioty uczeń przynosi na swoją 

odpowiedzialność. 

 
4.Konsekwencje łamania regulaminu. 

• Pouczenie ucznia. 

• Rozmowa z wychowawcą. 

• Zapis w e- dzienniku. 

• Wezwanie rodziców do szkoły. 

• Nagana wychowawcy klasy. 

• Nagana  dyrektora szkoły. 

• Obniżenie oceny z zachowania. 

• Przeniesienie do równoległej klasy. 

• W sytuacjach, gdy uczeń stwarza zagrożenie dla innych – wezwanie policji. 

 

REGULAMIN ZOSTAŁ WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY  

W  DNIU 24.10.2018r. -  ZARZĄDZENIE NR 9/18/19.  

 
 

 


