
Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi 

Pamiętaj Uczniu! 

Przerwa jest po to, abyś mógł: 

• Odpocząć 
• Pospacerować 
• Porozmawiać z koleżankami i kolegami 
• Zjeść śniadanie 
• Poczytać czasopisma i książki w bibliotece szkolnej 

 

1. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych 
pracowników szkoły.  

2. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw.  
3. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będą 

odbywać zajęcia. 
4.  Zobowiązuje się uczniów, aby tornistry ustawiali równo przy ścianie sali, w której będą 

odbywać się ich zajęcia. 
5. W czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z uczniami 

w klasie przebywa nauczyciel.  
6.  Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą   i 

schodzą zawsze prawą stroną. Wąskie korytarze na I i III piętrze są ciągami komunikacyjnymi i 
uczniowie nie mogą w nich przebywać i zostawiać plecaków. 

7.  Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. 

 W szczególności zabrania się w tym czasie: 

 1) biegania po korytarzach i schodach,  

2) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),  

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

 4) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w gumę, w piłkę, 
skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.), 

 5) siadania na schodach, półpiętrach,  

6) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 

8.  Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami 
fizjologicznymi.  

9.  W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. 



10.   O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji 
i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły. 

11.   Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą 
lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.  

12.  W szkole obowiązuje uczniów  zakaz używania telefonów  komórkowych.  Uczniowie włączają 
je dopiero po opuszczeniu budynku lub w  uzasadnionych sytuacjach w budynku,  w obecności 
nauczyciela. 

13.  Na wyjście poza szkołę (kino, teatr, basen, w-f itp.) uczniowie  czekają na nauczyciela wyłącznie 
w szatni, pod żadnym pozorem  nie wychodzą bez opieki  przed budynek szkoły. 

14.  Po skończonych zajęciach uczniowie schodzą do świetlicy lub szatni parami, pod opieką 
nauczyciela, który miał z nimi ostatnią lekcję. 

 

 


