
Regulamin korzystania z korytarzy i toalet 

KORYTARZE 

1. Korytarze szkolne i toalety są pomieszczeniami szkolnymi, w których obowiązują zasady 

kulturalnego i bezpiecznego zachowania. 

2. Wstęp na korytarze szkolne jest dozwolony od godz. 7.45.  

3. W trakcie zajęć edukacyjnych na korytarzach i w toaletach mogą przebywać tylko 

uczniowie i pracownicy szkoły. 

4. Rodzice, którzy osobiście odbierają dzieci, oczekują na ich przybycie w holu na parterze 

szkoły. 

5. Na korytarzach uczniowie spędzają tylko przerwy międzylekcyjne przeznaczone na: 

odpoczynek, rozmowy z kolegami, bezpieczne zabawy, posiłek, korzystanie z toalety, 

biblioteki. 

6. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu piętra, na którym mają lekcje lub na 

boisku szkolnym. 

7. Na korytarzach szkolnych i schodach zabrania się w szczególności: biegania, hałasowania, 

stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, przezywanie, 

obrażanie, wyzywanie itp.), śmiecenia, niszczenia mienia, gazetek ściennych, sprzętu 

szkolnego, noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów. 

8. Na korytarzach obowiązuje zakaz siadania na schodach, parapetach okiennych oraz 

obudowach kaloryferów. 

9. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia przy 

drzwiach ze względu na otwieranie się ich na zewnątrz. 

10. Uczniowie mają obowiązek spokojnie poruszać się po schodach, wchodzić i schodzić 

zawsze prawą stroną, nie blokować drogi ewakuacyjnej. 

11. Na korytarzach nie należy blokować dostępu do szafek uczniowskich ich właścicielom.  

12. Zobowiązuje się uczniów do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli 

dyżurujących i innych pracowników szkoły.  

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

dewastacji uczniowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela 

dyżurującego. 

14. Uczniowie oczekujący na inne dodatkowe zajęcia (lub uczniowie nieuczęszczający na 

religię) mają zakaz przebywania na korytarzach szkolnych. Niezwłocznie po zajęciach 

obowiązkowych udają się do świetlicy. 

15. Zobowiązuje się uczniów, aby tornistry ustawiali przy ścianie sali, w której będą odbywać 

się ich zajęcia. 

16. Po dzwonku uczniowie ustawiają się przy gabinecie. 

17. Po zakończonych zajęciach uczniowie ubierają się przy swoich szafkach i niezwłocznie 

opuszczają korytarz szkolny. 

 

TOALETY 
 

18. Uczniowie przebywają w toaletach tylko w celach higienicznych i fizjologicznych.  

19. Do kabiny należy wchodzić pojedynczo i zawsze pozostawić po sobie porządek.  

20. W toaletach zabrania się niszczenia armatury łazienkowej.  

21. Należy korzystać z toalet, które są na piętrze, gdzie uczeń będzie miał zajęcia edukacyjne.  

 


