
Regulamin spędzania  

przerw międzylekcyjnych 

I. Podczas przerwy uczeń powinien: 
 

1. przebywać na tym piętrze, na  którym odbywa się jego  kolejna  lekcja, 

2. za zgodą nauczyciela dyżurującego może udać się do biblioteki, automatu 

z jedzeniem, do stołówki, 

3. podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych 

pracowników szkoły, 

4. podczas wchodzenia – schodzenia po schodach poruszać się prawą stroną, 
 

5. po zakończeniu  wszystkich  zajęć  zejść pod opieką nauczyciela do  szatni,  

szybko  przebrać  się i opuścić szkołę, 

6. sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa zgłaszać natychmiast 

nauczycielowi dyżurującemu lub innej dorosłej osobie będącej w pobliżu, 

7. po dzwonku na lekcję ustawić się w parze przed wyznaczoną salą lekcyjną 

i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 

 
II. W czasie przerwy uczeń ma prawo: 

 

1. odpocząć – spacerując lub siedząc pod ścianą w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych, 

2. spokojnie zjeść posiłek, 
 

3. skorzystać z łazienki na piętrze na którym oczekuje na lekcje 

(dziewczynki z III piętra po poinformowaniu nauczyciela dyżurującego 

schodzą do łazienki na II piętrze)– wyłącznie w celu załatwienia potrzeb 

higienicznych lub fizjologicznych, 

4. porozmawiać z innymi, 
 

5. przygotować się (np. powtórzyć wiadomości) do kolejnej lekcji, 
 

6. skorzystać z biblioteki lub czytelni szkolnej, 
 

7. zwrócić się o pomoc do dyżurującego nauczyciela w każdej trudnej 

sprawie. 



 

 

III. W czasie przerwy uczniowi nie wolno: 
 

1. przebywać w salach lekcyjnych, 
 

2. biegać po schodach, korytarzach, 
 

3. bawić się w niebezpieczny sposób (np. popychanie, kopanie, szarpanie, 

podstawianie nóg, bitwy, gra ciężką piłką, rzucanie różnymi przedmiotami, 

wciąganie do toalet, chowanie się za drzwiami itp.), 

4. hałasować (krzyczeć, piszczeć itp.), 

5. korzystać z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych rejestrujących 

obraz i/lub dźwięk, 

6. przebywać bez potrzeby w toalecie, na innych piętrach, na klatce 

schodowej, w szatni ani chować się w zakamarkach szkoły, 

7. przebywać w toaletach płci przeciwnej, 

8. odkręcać wody w łazienkach bez potrzeby, 
 

9. zaśmiecać otoczenia, 

10. niszczyć mienia szkoły, a także własności koleżanek i kolegów, 

11. wychodzić poza teren szkoły. 

 

 
Podczas przerw obiadowych uczniowie, którzy korzystają ze stołówki 

szkolnej, kulturalnie ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek. 


