
 

 

 

Regulamin zachowania się podczas przerw 
 

1. Nie biegaj! Pamiętaj nie jesteś sam, możesz przewrócić lub 

popchnąć kolegę. 

2. Nie krzycz! Hałas nie pozwala wypocząć Tobie i Twoim 

kolegom w czasie przerwy. 

3. Nie przebywaj niepotrzebnie w toalecie! To nie jest dobre 

miejsce na zabawy. 

4. Korzystaj z urządzeń w toalecie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

5. Wszelkie zauważone usterki zgłaszaj nauczycielowi. 

6. Wychodząc z toalety zamykaj drzwi. 

7. Nie biegaj i nie przepychaj się na schodach! Wchodząc i 

schodząc trzymaj się zawsze prawej strony. 

8. W czasie przerwy przebywaj na piętrze, na którym masz 

zajęcia. 

9. Gdy masz problem podejdź do nauczyciela dyżurującego- 

On Ci pomoże. 

10. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. 

11. Nie używaj brzydkich słów i przemocy wobec innych dzieci. 

12. Dbaj o ład i porządek w szkole. 

13. Zatrzymaj się, gdy usłyszysz dzwonek! Przejdź spokojnie do 

sali i zajmij swoje miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Na podstawie obserwacji uczniów podczas przerw i w ramach realizacji programu 

profilaktyki szkoły, zespół wychowawczy opracował regulamin zachowania się podczas 

przerw. Prosimy wszystkich wychowawców o zapoznanie uczniów z regulaminem  

i umieszczenie go w widocznym miejscu w klasie. Każdy uczeń własnoręcznym podpisem 

potwierdza fakt zapoznania się z nim ( tak jak kontrakt). Na zebraniach z rodzicami 

również przedstawiamy go rodzicom i zapisujemy ten fakt w protokole. Podpisane 

regulaminy można  umieścić w teczce wychowawcy. 
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