
  



4. Po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani pozostawić w sali porządek. 

5. Szczegółowe zasady bezpiecznego udziału uczniów w wycieczkach szkolnych zawarte są  

w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych i wyjść poza teren szkoły. 

6. W szkole tylko w szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjścia ucznia z klasy podczas 

zajęć np. w celu skorzystania z toalety. Konieczność częstego wyjścia ucznia do toalety  

z przyczyn np. chorobowych zgłasza wychowawcy klasy rodzic dziecka w formie pisemnej, 

bądź dostarcza stosowne zaświadczenie lekarskie. Pozostałe wyjścia odbywają się za zgodą 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, który jest odpowiedzialny w tym czasie za dziecko.  

 

§ 4 

Przebywanie na terenie rekreacyjnym szkoły: 

1. W czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych (zgodnie z tygodniowym 

harmonogramem zajęć) uczniowie mogą przebywać na boisku i placu zabaw wyłącznie pod 

opieką nauczycieli.  

2. Uczniowie są zobowiązani do korzystania ze sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie  

z regulaminem użytkowania, w sposób bezpieczny, z zachowaniem przepisów bhp.  

3. Dopuszcza się korzystania przez uczniów po zakończonych zajęciach z obiektów 

dostępnych na terenie rekreacyjnym szkoły, lecz w takim przypadku za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni. 

 

§ 5 

Organizacja przerw międzylekcyjnych: 

1. Uczniowie w czasie trwania przerwy są zobowiązani do:  

- spokojnego, pod kierunkiem nauczyciela, opuszczenia klas lekcyjnych i przejścia w miejsce 

spędzania przerw; 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa (m.in. zachowanie dystansu społecznego, 

niewszczynania bójek, popychania, przepychania, itp. nawet w formie zabaw);  

- wykonywania poleceń nauczyciela dyżurującego; 

- zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń; 

- szanowania mienia szkolnego i prywatnego; 

- w przypadku zaśmiecenia korytarzy i innych miejsc wspólnych, do posprzątania po sobie; 

- ustawienia się po dzwonku klasami pod salami lekcyjnymi, w sposób nie utrudniający 

przejścia korytarzem i spokojnego wejścia do sali; 

- nieprzebywania w toaletach poza czasem koniecznym do załatwienia potrzeb 

fizjologicznych i zabiegów higienicznych; 

- nieprzebywania w szatni bez uzasadnionych powodów.  

2. W czasie trwania przerw:  

a) uczniowie bezpiecznie opuszczają klasę (nie wybiegają z klas po zakończonej lekcji), 

wychodzą na korytarz, gdzie dyżur pełnią nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem 

dyżurów; 

b) uczniowie nie pozostają w klasie bez opieki nauczyciela, dopuszcza się pozostania uczniów 

w klasie tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, który w tym czasie nie pełni dyżuru;  

c) sale lekcyjne zostają zamknięte na klucz po uprzednim opuszczeniu jej przez uczniów  

i nauczycieli. Klucze od sal lekcyjnych zabiera nauczyciel, pozostawia je w pokoju 

nauczycielskim lub innym ustalonym miejscu. Zabrania się pozostawiania klucza w drzwiach 

klas;  

d) w uzasadnionych przypadkach uczeń może podczas przerwy wejść do klasy, tylko pod 

nadzorem nauczyciela; 

d) podczas przerw obiadowych uczniowie i nauczyciel dyżurujący dbają o spokojne 

spożywanie posiłku i porządek w stołówce. 



 


