
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 53.2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej  

w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. 

 

 

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw w Szkole Podstawowej Nr 22 

w Olsztynie 

Na podstawie:   Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) –
art. 68.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późn. zm.  (Dz. U. z 

2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)  Statutu Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w 
Olsztynie. 

1. Uczniowie przebywają na korytarzu szkolnym podczas przerw lekcyjnych. 

2. Uczniowie oczekujący na zajęcia szkolne przebywają w świetlicy, klubie 

świetlicowym lub bibliotece szkolnej. 

3. Przerwy lekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu w pobliżu sali, w której mają 

planową lekcję. Nie przebywają na klatce schodowej. 

4. Plecaki uczniowie ustawiają przed salą. 

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

6. W czasie przerwy uczeń może przebywać w sali lekcyjnej tylko w obecności 

nauczyciela. 

7. W trakcie przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania się. 

8. Podczas przerw w szczególności zabrania się: biegania po korytarzach i schodach, 

hałasowania, stosowania agresji fizycznej i psychicznej, organizowania zabaw, które 

mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (popychanie, kopanie, podstawianie 

nóg, rzucanie przedmiotami), siedzenia na parapetach oraz otwierania okien na 

korytarzach i toalecie. 

9. O problemach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniowie niezwłocznie 

informują dyżurującego nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

10. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Telefon służy do kontaktu ucznia 

z rodzicami.  

11. Uczniowie klas IV – VIII po dzwonku na lekcję ustawiają się parami przed salą 

lekcyjną. 

12. Uczniowie spożywający obiady mogą przebywać na stołówce szkolnej w trakcie 

długich przerw - dzieci klas I – IV podczas pierwszej przerwy, a uczniowie klas V – 

VIII podczas drugiej przerwy. 

13. Po skończonych lekcjach uczniowie pod opieką nauczyciela schodzą do szatni. 

14. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie 

 wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną. 

15. Podczas ubierania się uczniowie przebywają tylko w pomieszczeniu szatni klasowej. 

16. Wobec uczniów nieprzestrzegających zasad regulaminu będą stosowane kary 

określone w Statucie Szkoły. 


