
REGULAMIN ZACHOWANIA  

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ 
 

1. Przerwa międzylekcyjna jest formą odpoczynku dla uczniów i nauczycieli, w związku 

z tym czas jej trwania musi być przez wszystkich przestrzegany. Długość przerwy 

uzależniona jest od podziału godzin oraz zasad higieny pracy umysłowej. 

2. Poprzez przerwę międzylekcyjną rozumnie się czas: 

- przed lekcjami od godziny 7.45 

- pomiędzy jedną lekcją, a drugą, 

- czas trwania zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły. 

3. Podczas przerw opiekę nad uczniami pełnią wyznaczeni nauczyciele dyżurujący, 

zapewniający dzieciom pełne bezpieczeństwo. 

4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do wypełniania poleceń nauczycieli dyżurujących  

w zakresie porządku.  

5. Podział terenu, czas pełnienia dyżuru oraz inne reguły, warunki i zasady pełnienia 

dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych określa dyrektor szkoły  

w harmonogramie dyżurów. 

6. Harmonogram dyżurów, układany jest przez zespół nauczycieli, zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły i umieszczany na gazetce informacyjnej w pokoju nauczycielskim. 

7. W szczególnych wypadkach harmonogram oraz osoby dyżurujące, za zgodą dyrektora, 

mogą ulec zmianie. 

8. Na każdym korytarzu dyżuruje co najmniej jeden nauczyciel. W szczególnych 

wypadkach możliwa jest większa liczba dyżurujących.  

9. Miejscami dyżurowania są: korytarze, szatnie, klasopracownie (tylko klas 0-III), 

stołówka. W okresie letnim dyżury pełnione są również na placu przed budynkiem 

szkoły. 

10. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego w danym dniu w szkole, dyrektor 

zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. 

11. Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie oraz nauczyciele poruszają 

się prawą stroną schodów. 

12. Po zakończeniu zajęć w danym dniu uczniowie klas 0 - III sprowadzani są do szatni 

przez nauczyciela. 



13. Wyznaczonymi miejscami, gdzie mogą przebywać uczniowie podczas przerw są 

korytarze szkolne lub inne miejsce wyznaczone do tego celu przez dyrektora szkoły. 

14. Podczas przerw obiadowych, uczniowie klas 0-III korzystają ze stołówki pod opieką 

nauczycieli wychowawców i pracowników szkoły. Uczniowie klas IV - VIII mogą 

samodzielnie korzystać ze stołówki tylko po zakończonych lekcjach za pisemną zgodą 

rodziców. Na przerwie obiadowej korzystają ze stołówki pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. 

15. Jeżeli na dworze są niesprzyjające warunki (np. zimno, opady deszczu, burza, silny 

wiatr, błoto, śnieg), uczniowie zostają w szkole na korytarzach. Wyjście na zewnątrz 

szkoły jest możliwie tylko pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

16. Nauczyciel dyżurujący: 

a) posiada obowiązek na przerwie międzylekcyjnej pełnić dyżur zgodnie  

z odpowiednim harmonogramem, 

b) powinien zabraniać wchodzenia do szkolnych toalet dużych grup uczniów.  

W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie 

mienia, bójki itp.) ma obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów, 

c) powinien zabraniać przebywania uczniom podczas przerw na klatkach 

schodowych, przy wejściu do szkoły, w klasach i innych niedozwolonych 

miejscach, 

d) powinien zwrócić uwagę na ustawienie plecaków uczniów w czasie przerw, 

e) powinien zwracać szczególną uwagę na korzystanie przez uczniów z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

f) ma prawo do zwracania uwagi wszystkim uczniom w przypadku zauważenia 

ich niewłaściwego zachowania. 

17. Uczniowie: 

a) posiadają prawo do zagospodarowania pełnego czasu przerwy według 

własnego uznania, jednak zobowiązani są do bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących, 

b) zobowiązani są do opuszczenia podczas przerw klas lekcyjnych,  

 i udania się do miejsc określonych w punkcie 13., 

c) posiadają prawo do przebywania w sali lekcyjnej za zgodą i w obecności 

nauczyciela tam uczącego, 

d) posiadają prawo po chorobie przebywać podczas przerw w klasach za zgodą 

nauczyciela dyżurującego, 



e) zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest 

bieganie po korytarzach i schodach, blokowania klatek schodowych, siadanie 

na parapetach, otwieranie okien i wychylanie się przez okna, przebywanie 

grupowo w toaletach, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, organizowanie 

niebezpiecznych zabaw, wchodzenie na balustrady, korzystanie z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

f) w razie nieobecności nauczyciela, klasa schodzi do świetlicy szkolnej po 

dzwonku na lekcję pod opieką dyrektora lub innego nauczyciela świetlicy, 

g) po dzwonku kończącym przerwę  uczniowie zobowiązani są do ustawienia się 

przed salą lekcyjną i oczekiwania w ciszy na nauczyciela, 

h) uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić poza teren Zespołu Szkół -

uczniowie przebywający bez zgody nauczyciela poza terenem szkoły będą 

karani w myśl zapisów regulaminu oceniania zachowania, 

i) uczniowie ustawiają plecaki przed klasami, odpowiednio po lewej i prawej 

stronie korytarza - zabronione jest pozostawianie plecaków w przejściach, na 

klatce schodowej i blokowanie przejścia. 

 


