
REGULAMIN PRZERW 
Szkoły Podstawowej nr 74 

im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu 

1. Bieganie po korytarzu nie jest bezpieczne ani dla ciebie, ani dla innych. Pamiętaj, nie jesteś 
sam. Możesz przewrócić, popchnąć kogoś. 

2.  Pamiętaj, żeby unikać krzyków i podnoszenia głosu. Hałas nie pozwala odpocząć w czasie 
przerwy. 

3. Siadanie na parapecie jest niebezpieczne. To miejsce nie jest do tego przeznaczone. 

4. Uważaj na to, żeby nie popychać innych. Nie wolno podkładać komuś nogi, przepychać się 
łokciami, rzucać jakimikolwiek przedmiotami, prowokować agresji u innych swoim 
niewłaściwym zachowaniem. Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi dobrze 
wychowanemu człowiekowi. 

5. Toaleta nie jest miejscem spędzania przerw. To miejsce wyznaczone do ściśle określonego 
celu powinno być zawsze dostępne jedynie dla załatwienia potrzeb i zachowane w czystości. 

6. Przerwy spędzamy w szerokiej części korytarza. Schody i wąska część korytarza na 
parterze i piętrze nie są miejscami spędzania przerw. 

7. Opuszczanie terenu szkoły jest zabronione (np. w celu pójścia do sklepu). 

8. Na boisku spędzamy przerwę tylko w wyznaczonym czasie pod opieką nauczyciela 
dyżurującego. Wówczas wszyscy uczniowie mają obowiązek tam się udać. 

9. Przez drzwi wejściowe/wyjściowe na boisko szkolne wchodzimy/wychodzimy parami z 
zachowaniem ostrożności i zasad bezpieczeństwa. 

10. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach- spokojnie 
wychodzą i schodzą zawsze stroną prawą.  

11. Gdy masz jakiś problem podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże. 

12. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się 
nauczyciela dyżurującego. 

13. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, w której masz 
lekcje. Tam wszyscy uczniowie powinni odpowiednio ustawić się przed lekcją. 

14. Uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali, w której będą mieli 
lekcję.  

15. Dyżurni klasowi są odpowiedzialni za czystość i porządek tej części korytarza, w której 
ich klasa spędzała przerwę. 

16. Kurtki i inne okrycia wierzchnie powinny znajdować się w szafkach uczniowskich. 
Korytarz i parapet nie jest miejscem na ich przechowywanie.  

17. W czasie przerw na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych. Telefony mogą być tylko w  szafce - wyłączone. W wyjątkowych sytuacjach 
uczeń może skorzystać z telefonu za pozwoleniem nauczyciela. Niezastosowanie się do tego 
zakazu będzie skutkowało naganą w dzienniku elektronicznym.  


