
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA PRZERWACH 

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy  

z kolegami, posiłek, korzystanie z biblioteki i toalety. 

2. Uczniowie spędzają przerwę w pobliżu swojej sali lekcyjnej. 

3. W czasie przerw uczniowie powinni przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się: 

 okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły, 

 zachowywanie się życzliwie wobec kolegów,  

 nie używanie wulgarnego słownictwa,  

 zachowanie bezpieczeństwa. 

4. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli  

dyżurujących, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły.  

5. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw. 

6. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach –  

spokojnie wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną. Schody nie są miejscem  

spędzania przerwy – nie wolno ich blokować (stać tam ani siedzieć). 

7. Podczas przerw międzylekcyjnych w szczególności zabrania się:  

- biegania po korytarzach i schodach,  

- hałasowania (krzyki, piski, gwizdy, głośna muzyka z głośników),  

- stosowania agresji fizycznej i psychicznej (np.: popychanie, kopanie, bicie,  

podstawianie nóg, rzucanie przedmiotami, przepychanie łokciami, przezywanie, obrażanie, 

wyzywanie itp.), 

- siadania na parapetach i balustradach,  

- śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 

 - noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (np.: noże, nożyczki, 

szpileczki, pinezki, zapałki, zapalniczki, itp.),  

- grania w piłkę na korytarzu oraz w inne gry lub zabawy stanowiące zagrożenie  

dla bezpieczeństwa. Nie wolno wykonywać elementów gimnastycznych (np.: stania na rękach, 

przewrotów, gwiazdy, salta, itp.). 

8. Uczniowie zobowiązani są uważać na drzwi otwierające się na korytarz (przemieszczają się przy 

ścianie z oknami). 

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

fizjologicznymi.  

10. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. 

11. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji, 

uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.  

12. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną 

i oczekiwać w spokoju na przyjście nauczyciela. Uczniowie wchodzą do klasy, a dyżurni mają 

obowiązek pozostać na korytarzu i sprawdzić porządek pozostawiony przez klasę w rejonie sali 

lekcyjnej. W razie nieporządku dyżurny lub wyznaczony przez nauczyciela uczeń sprząta. 

13. Uczniowie nie stosujący się do powyższych zasad mają prawo być ukarani zgodnie z zapisami 

zawartymi w Statucie Szkoły.  

14. Dla bezpieczeństwa swojego oraz innych uczniów, zabrania się zapraszania do budynku szkoły oraz 

na jej teren osób postronnych nie będących uczniami SP nr 15, a o obecności osób postronnych 

niezwłocznie informujemy nauczyciela dyżurującego lub sekretariat szkoły. 

 


