Zasady zachowania na przerwach
uczniów klas I – IV
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Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły przed godz. 07:45,
mają obowiązek udać się do świetlicy.
Uczniowie w czasie przerwy przebywają na korytarzach
szkolnych lub boiskach. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy
w klasie jest nauczyciel niepełniący dyżuru, pozwoli
uczniom na pozostanie podczas przerwy w sali,
gdzie będzie nad nimi sprawował bezpośrednią opiekę.
Uczniowie oczekujący na lekcję układają teczki w rzędzie
pod ścianą.
Po dzwonku uczniowie ustawiają się parami przy sali
lekcyjnej, w której mają zajęcia.
Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla nich toalet.
Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania, m. in. nie
krzyczą, nie biegają, nie popychają kolegów, nie inicjują
niebezpiecznych zabaw.
Uczeń przebywający w szatni lub w sali gimnastycznej
stosuje się do regulaminów
korzystania z tych
pomieszczeń.
Uczniowie wychodzą na podwórko po przyjściu nauczycieli
pełniących dyżur na boiskach.
Uczniowie korzystają z placu zabaw tylko pod opieką
nauczyciela, z którym mają zajęcia, nauczyciela świetlicy
lub nauczyciela dyżurnego.
Brama oddzielająca plac zabaw od terenu szkoły jest
obsługiwana wyłącznie przez pracowników szkoły.
Uczniowie korzystający z placu zabaw muszą przestrzegać
obowiązującego na nim regulaminu.
Zabrania się spędzania przerw na boisku szkolnym.
podczas złej pogody, która może niekorzystnie wpłynąć na
zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się
po schodach – wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną.

14. Uczniowie nie bawią się na klatkach schodowych,
w toaletach i szatniach.
15. Zabrania się wspinania na urządzenia znajdujące się wokół
boisk (drzewa, ogrodzenia, bramy, furtki).
16. Zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu
szkoły i wybiegania poza furtki szkolne.
17. Uczniowie muszą przestrzegać poleceń nauczycieli
dyżurujących i innych pracowników szkoły.
18. Uczeń powinien zgłaszać nauczycielowi wszelkie sytuacje
zagrażające jego bezpieczeństwu lub złe zachowanie
kolegów.
19. Uczniowie po lekcjach samodzielnie przechodzą do sal,
gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe oraz do świetlicy
szkolnej i szatni.
20. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przestrzegają
regulaminu obowiązującego w świetlicy.
21. Uczniowie
dojeżdżający
przestrzegają
regulaminu
sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi.
22. W sytuacji, gdy na terenie szkoły pojawi się obca osoba
próbująca nawiązać kontakt z uczniem, dzieci zobowiązane
są zgłosić ten fakt pracownikom szkoły.
23. W sytuacji, gdy na terenie szkoły uczniowie zauważą
niebezpieczne przedmioty ( szkło, strzykawki itp.), nie mogą
ich dotykać i muszą niezwłocznie zgłosić to pracownikom
szkoły.
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