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Regulamin zachowania się uczniów na przerwach 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie 

 
 
 Na przerwę jako pierwszy z  sali wychodzi nauczyciel.  Później  za zgodą 

nauczyciela i na jego sygnał,  w zwartym szyku  wychodzą  uczniowie (nie 
wybiegają).  

 
 Nie wolno biegać po korytarzu. Pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz przewrócić,  

popchnąć kogoś, zrobić komuś i sobie krzywdę.  
 
 Nie wolno popychać innych, podkładać komuś nogi, przepychać się łokciami, 

ciałem, rzucać i kopać w kierunku innych przedmiotami mogącymi zrobić 
krzywdę.  

 
 Nie należy siadać na parapecie, poręczach. Te miejsca nie są do tego 

przeznaczone. 
 
 Nie wolno otwierać  okien  bez zgody nauczyciela. Nie wolno wychylać się przez 

okna.  
 
 Nie wolno prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. 

Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi dobrze wychowanemu człowiekowi       
i jest niezgodne z normami panującymi w szkole. 

 
 Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie. To miejsce wyznaczone jest do 

ściśle określonego celu,  powinno być zawsze dostępne jedynie dla załatwienia 
swoich fizjologicznych potrzeb i zadbania o właściwą higienę. 

 
 Schody nie są miejscami spędzania przerw. Uczniów obowiązują zasady 

bezpiecznego poruszania się po schodach (spokojnie wchodzimy  i schodzimy  
zawsze stroną prawą). 

 
 Nie siadamy na półpiętrach, schodach i w przewężeniach korytarzy. Korzystamy 

z ławeczek na korytarzach.  
 
 Dopuszcza się używanie telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych na 

przerwach.  Jednak nauczyciel ma prawo zarekwirować i oddać w depozyt do 
sekretariatu telefon komórkowy czy też urządzenie elektroniczne, po uprzednim 
ich wyłączeniu - po stwierdzeniu, że ich użycie spowodowało zakłócenie 
porządku, czy też bezpieczeństwa w szkole lub naraziło dobra osobiste innych 
osób. Odbioru telefonu lub urządzenia może dokonać rodzic lub opiekun prawny 
ucznia.  

 
 Podczas przerw między zajęciami nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zgody 

nauczyciela (np. w celu pójścia do sklepu, domu itp.). 
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 Zabrania się jakiegokolwiek manipulowania przy monitoringu wizyjnym  i innym 
sprzęcie znajdującym się w budynku szkolnym  oraz  na terenie szkoły. Za 
powstałe szkody  odpowiedzialność ponosisz Ty i Twoi Rodzice.  
 

 Na obiady podążamy marszem (nie biegiem). 
 

 Podczas przerw, obiady jemy w godzinach wyznaczonych harmonogramem dla 
poszczególnych klas. Na pięć minut przed zakończeniem „długiej” przerwy 
obiadowej, kuchnia nie wydaje posiłków. Masz zdążyć na kolejną lekcję.   
 

 Na korytarzach teczki układamy pod ścianami  obok sal  lekcyjnych (najwyżej 
w dwóch szeregach).  
 

 Na boisku spędzamy przerwę w wyznaczonych terminach. 
 

 Z placu zabaw korzystają uczniowie wg wyznaczonego harmonogramu. 
 

 W trakcie pobytu na boisku znajdujemy się wyłącznie w polu widzenia nauczycieli 
dyżurujących. Nie wolno chować się za drzewami, żywopłotem, za budynkiem 
szkoły itp. 
 

 Na boisku nie wolno wspinać się na bramki i inne urządzenia sportowe, płoty, 
drzewa, ogrodzenia  itp. 
 

 Na boisku nie wolno jeździć na rolkach, wrotkach, rowerach, deskorolkach, 
motorach  itp. 
 

 Na boisko oraz korytarze nie wolno wprowadzać zwierząt.  
 

 Jeśli ktoś  podczas przerwy używa jakiegokolwiek przyboru w sposób 
niewłaściwy, zagrażający  zdrowiu innych uczniów np. celowo kieruje  piłkę 
w stronę uczniów  w celu ich uderzenia,  wówczas sprzęt będzie mu odebrany 
i zdeponowany w szkole (do odbioru przez rodzica). W razie częstego 
nieprzestrzegania zasad nie będzie możliwości korzystania z przyborów  podczas 
przerwy. Decyzję podejmuje dyrektor.  
 

 W budynku szkolnym i w stołówce zdejmujemy nakrycie głowy. 
 

 W stołówce jemy posiłek zgodnie z zasadami korzystania z niej. Nie przepychamy 
się, nie wchodzimy w kolejkę itp. Jemy tak, by innym to nie przeszkadzało. Jeśli 
ktoś nie przestrzega zasad może stracić prawo do spożywania posiłków w 
stołówce.  
 

 Szatnie służą do przebierania się i przechowywania odzieży. Nie bawimy się 
w nich.  
 

 Nie należy krzyczeć i podnosić głosu. Hałas nie pozwala odpocząć w czasie 
przerwy. 
 



3 
 

 
 
 
W czasie przerw uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom 
dyżurujących nauczycieli. 
 
Podejdź i poinformuj nauczyciela dyżurującego: 
 Gdy masz jakiś problem. 
 Jeśli widzisz coś niepokojącego w zachowaniu koleżanki, kolegi.   
 Jeśli komuś dzieje się krzywda lub ktoś albo coś zagraża zdrowiu 

i bezpieczeństwu kolegi, koleżanki, czy też Tobie.  
 Jeśli zauważysz w szkole lub na boisku „zepsute” urządzenie. 
 Jeśli zauważysz obce osoby na boisku. 
 Jeśli zauważysz psy na boisku.  

 
 Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź 

się nauczyciela dyżurującego. 
 

 Jeśli  nie możesz się do niego zgłosić, o  sprawie  natychmiast  poinformuj 
wychowawcę, pedagoga, dyrektora lub innego nauczyciela czy pracownika 
szkoły.  

 
 Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, 

w której masz lekcje. Tak samo postępuj po wyjściu z klasy, w drodze na obiad, 
na boisko, do świetlicy, biblioteki, szatni, na salę gimnastyczną.  Pamiętaj, że 
bieganie, zbieganie itp. może być przyczyną wypadku.  

 
 Pozostań na swoim piętrze, tam gdzie będziesz mieć za chwilę lekcję. Tylko 

w uzasadnionych przypadkach np. w drodze do biblioteki, na obiad, na boisko  
itp. możesz tymczasowo przebywać gdzie indziej (a nie dla zabawy). 
  

 Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu 
zachowania się na przerwach”. W razie nieprzestrzegania któregoś ustalenia 
zostaną wyciągnięte przewidziane szkolnym prawem konsekwencje.  

 

 

 

 

 

 

 

 


