
 

UWAGA UCZNIOWIE!!!  
 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW  

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH                  

W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7           

W RADOMSKU 
 

Podczas przerw opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele dyżurujący, zapewniający dzieciom 

pełne bezpieczeństwo. 
 

Obowiązki uczniów 

1. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli 
dyżurujących. 

2. Uczniowie przebywają na tej kondygnacji, na której będzie odbywać się następna lekcja. 
3. Teczki uczniów mają  być  ustawione równo przy ścianie pod klasą , w której odbędzie się 

lekcja. 
4. W czasie przerw międzylekcyjnych nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych. 
5. Zabronione jest przebywanie uczniów w szatni , wchodzenie-schodzenie na inne niż 

wyznaczone kondygnacje budynku, spędzanie przerw na schodach, w toaletach, w łącznikach 
oraz w zakamarkach. 

6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest 
bieganie po korytarzach i schodach,  granie w piłkę oraz  zabawy, które mogą stanowić 
zagrożenie  dla zdrowia lub życia ucznia lub jego kolegów, siadanie na parapetach, otwieranie 
i  wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, podstawianie nóg, 
prowokowanie bójek, organizowanie niebezpiecznych zabaw, wchodzenie na balustrady itp. 

7. W czasie przerw uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania 
się – nie krzyczą, nie prowokują hałaśliwych zachowań oraz nie zaśmiecają budynku . 

8. Zabronione jest blokowanie drożności dróg ewakuacyjnych – siadanie na schodach . 
9. Podczas przerw nie wolno uczniom samowolnie opuszczać budynku szkolnego. 
10. Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko uczniowie korzystający ze stołówki 

szkolnej. Zabronione jest schodzenie do jadalni uczniów nie korzystających z obiadów. 
11. Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną 

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

lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 
13. Uczniowie schodzący do sklepiku, automatów z napojami  zobowiązani są do powrotu na 

właściwe piętro zaraz po dokonaniu zakupu. Opakowania po zakupach należy wrzucać do 
koszy. 

14. Uczniowie oczekujący na zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne przebywają 
w świetlicy szkolnej.  

15. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia , klasa schodzi do świetlicy szkolnej 
po dzwonku na lekcję pod opieką nauczyciela świetlicy. 

 

 

 


