
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW KLAS IV - VIII 

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie 

obowiązujący w czasie epidemii COVID 19 

 

 

1. Do szkoły uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed dzwonkiem                           

na przerwę, a po zakończeniu zajęć niezwłocznie opuszczają szkołę. 

2. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wyłącznie wejściem przy szatni.                             

Wchodząc na teren szkoły dezynfekują ręce, zakrywają usta i nos. 

3. W szatni uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią, a w razie niekorzystnych warunków 

pogodowych przebierają obuwie, po czym bezzwłocznie udają się pod klasę, w której mają 

lekcję.  

4. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą      

i schodzą zawsze prawą stroną.  

5. Uczniowie przemieszczają się między piętrami schodami z przodu i z tyłu. Wchodząc                         

na I lub II piętro korzystają ze schodów przy wejściu głównym, schodzą schodami tylnymi                          

od strony wyjścia ewakuacyjnego. 

6. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 

korzystanie z toalety.  

7. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących                     

i innych pracowników szkoły. 

8. W czasie przerw uczniowie przebywają w klasie, w której odbywały się zajęcia. Opiekę nad 

uczniami z zachowaniem dystansu społecznego sprawuje nauczyciel „przedmiotowiec”, 

który prowadził zajęcia.  

9. Przerwy międzylekcyjne uczniowie wraz z nauczycielem mogą spędzać w klasie lub                 

na boisku szkolnym. 

10. Uczniowie mają zakaz spędzania przerw zarówno w szatni szkolnej, jak i w szatniach 

wychowania fizycznego. 

11. Na lekcję wychowania fizycznego uczniowie udają się równo z dzwonkiem na tę lekcję. 

12. Po zakończonej lekcji wychowania fizycznego klasy zostają pod opieką nauczycieli 

wychowania fizycznego przebywając na korytarzu szkolnym na parterze lub drugim 

piętrze, w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Decyzja o miejscu spędzania 

przerwy należy do nauczyciela wychowania fizycznego, który pełni opiekę nad uczniami. 
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13. Podczas pobytu w szkole uczniowie mają zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

14. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu                         

z zachowaniem dystansu społecznego.  W szczególności zabrania się w tym czasie: 

1) biegania, 

2) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy), 

3) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie 

nóg, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.), 

4) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia                              

(gra w piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.), 

5) siadania na schodach, półpiętrach (zakaz blokowania drożności dróg ewakuacyjnych), 

6) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego, 

7) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noże, nożyczki, 

szpileczki, pinezki, przybory szkolne itp.). 

15. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej 

dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

16. Z toalet korzysta się wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami 

fizjologicznymi. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z toalet na tej kondygnacji, na której mają 

lekcje. 

17. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. 

18. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych 

rejestrujących obraz i/lub dźwięk (w razie złamania tego punktu regulaminu sprzęt taki 

zostaje zabrany i przekazany rodzicowi/prawnemu opiekunowi po przybyciu do szkoły,                

po jego odbiór). Powyższe przedmioty uczeń przynosi na swoją odpowiedzialność. 

19. Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą zgodnie z harmonogramem tylko ci 

uczniowie, którzy korzystają ze stołówki. Kulturalnie ustawiają się w kolejce                                 

i w bezpiecznej odległości od siebie oczekują na posiłek. 

20. Podczas przerwy na boisku szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady: 

1) uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie, 

2) nie wolno wchodzić na ławki, niszczyć roślinności. 

21. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w bezpiecznej odległości od 

siebie przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. Przed 

wejściem do klasy dezynfekują ręce. 

 

 

 

 

 

Regulamin przerw dla klas IV – VIII 


