
Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie 

 

Normy zachowania się przed pierwszą lekcją 

 Do szkoły uczniowie przychodzą od godziny 7:30. 

 Uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi przebywają obowiązkowo pod opieką                      

w świetlicy szkolnej. Uczniom tym nie wolno poruszać się po szkole bez opieki 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły do godziny 7:45. 

 W szkole obowiązuje zmiana obuwia. 

 Sale lekcyjne do godziny 8:00 są zamknięte. Uczniowie wchodzą na pierwszą lekcję                       

z nauczycielem. 

 

Normy zachowania podczas przerw między lekcjami 

 Obowiązuje kategoryczny zakaz opuszczania budynku szkoły bez opieki nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły. 

 Obowiązuje samodzielny zakaz schodzenia do szatni w czasie przerw między 

lekcjami. W wyjątkowych sytuacjach można zejść pod opieką pracownika szkoły. 

 Uczniowie mający lekcję wychowania fizycznego spędzają przerwę na holu i tam tez 

czekają na nauczyciela. Nie wolno wchodzić na teren hali bez opiekuna. Uczniowie 

przebierają się pod nadzorem nauczyciela na początku lekcji. Po zakończeniu zajęć 

wychowania fizycznego i po przebraniu uczniowie przemieszczają się pod salę,                          

w której mają następną lekcję. 

 Uczniowie mający lekcję w sali nr 11. 11a, 11b spędzają przerwę na górnym korytarzu 

(przy sali nr 12). 

 Wszyscy pozostali uczniowie spędzają przerwę przy sali, w której maja kolejną lekcję. 

 Uczniowie korzystający ze świetlicy spędzają przerwę na holu i do świetlicy 

przychodzą po dzwonku na lekcję. 

 Po dzwonku na lekcję wszyscy uczniowie mają obowiązek ustawienia się parami                    

w wyznaczonych miejscach (przy salach lekcyjnych, na holu, na boisku). 

 W okresie wiosenno – letnim jest możliwość spędzania przerw na boisku szkolnym 

(po decyzji dyrektora szkoły). 

 

Normy zachowania po zakończonych lekcjach 

 Po zakończonych lekcjach uczniowie schodzą bezpośrednio do szatni. 

 Nie wolno przebywać w szatni dłużej niż jest to konieczne do ubrania się. 

 W szatni uczniowie pozostawiają porządek. 

 Surowo karane będzie: 

o Niszczenie cudzych rzeczy, 

o Przewieszanie i przerzucanie cudzego obuwia i kurtek w inne miejsce, 

o Wchodzenie do innych szatni, 

o Niszczenie kłódek, kluczy i zamków w szatniach. 

 

 



 

W szkole obowiązuje ZAKAZ: 

a) biegania po korytarzach, przebywania na schodach, 

b) siadania na parapetach, obudowach kaloryferów, schodach, 

c) hałasowania - bez potrzeby nie wolno krzyczeć, piszczeć, wydawać dziwnych 

dźwięków, 

d) agresywnego zachowania (zaczepiania się, bójek, itp.), 

e) stosowania wulgaryzmów, 

f) wyzywania się. 

 

 Surowo karane będzie celowe niszczenie mienia szkolnego i prywatnego włącznie z 

obciążeniem finansowym. 

 Łamanie któregokolwiek z punktów regulaminu będzie miało DECYDUJĄCY wpływ 

na ocenę zachowania w szkole. 

 

 


