REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA
PODCZAS PRZERW

1. Dzwonek jest informacją dla nauczyciela, który decyduje kiedy uczniowie opuszczają
klasę.
2. Uczniowie wychodzą z klasy spokojnie, nie wybiegają na korytarz.
3. Uczniowie mają obowiązek przebywania na tym piętrze, na którym mają zajęcia.
4. W budynku i na zewnątrz bezwzględnie należy stosować się do poleceń
dyżurujących nauczycieli.
5. Do sklepiku należy ustawić się w kolejce i słuchać nauczyciela dyżurującego.
6. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w uporządkowany sposób przed
pracownią i spokojnie czekają na nauczyciela.
7. Uczniowie klas czekających na religię w sali obok szatni, są zobowiązani do
spędzania przerw na I piętrze, obok pokoju nauczycielskiego i stąd zabiera ich
nauczyciel.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przerw uczniom zabrania się:

- krzyczenia i piszczenia,
- naskakiwania na stopy kolegów,
- leżenia przed pracownią lub siedzenia na podłodze z wyprostowanymi nogami,
- biegania i zeskakiwania ze schodów,
- przebywania na półpiętrach i siadania na schodach,
- przebywania na piętrze, na którym uczeń nie ma zajęć,
- przebywania w toalecie bez potrzeby i naruszania intymności innych,
- podkładania nóg,
- wrzucania plecaków i przyborów szkolnych do toalet lub koszy na śmieci,
- wrzucania czegokolwiek do toalet,
- używania fletów podczas przerw,

- picia napojów ze szklanych butelek,
- zabawy butelkami,
- używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela.

PRZERWA PRZED LEKCJĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Klasy mające lekcje wychowania fizycznego, w czasie przerwy schodzą na parter
bocznymi schodami prowadzącymi do części administracyjno - sportowej.
2. Po zejściu na parter uczniowie mają obowiązek przebywać w korytarzu za
sekretariatem, w kierunku bloku sportowego.
3. 5 minut przed dzwonkiem na lekcję, uczniowie przechodzą do szatni przy sali
gimnastycznej; opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący.
4. Dalszy ciąg dyżuru nauczyciel pełni w bloku sportowym.
5. Ta część przerwy przeznaczona jest wyłącznie na przygotowanie się uczniów do
lekcji wychowania fizycznego (przebranie się w kostium gimnastyczny, skorzystanie z
toalety, zdjęcie biżuterii).

Zabrania się:

- wchodzenia do bloku sportowego bez opieki nauczyciela
- przesiadywania na schodach prowadzących do sekretariatu
- biegania po schodach prowadzących na parter i na stołówkę
- przesiadywania na parapetach
- wchodzenia na piętra części administracyjnej bez koniecznej potrzeby (wyjątek
stanowi pójście do biblioteki, na obiad, do sekretariatu)
Uczniom, którzy nie przestrzegają regulaminu grozi:

1. Uwaga ustna.
2. Przekazanie informacji wychowawcy.
3. Rozmowa z pedagogiem szkolnym.
4. Rozmowa z dyrekcją szkoły.
5. Uwaga pisemna do rodziców.

6. Wezwanie rodziców do szkoły.
7. Jeżeli nie ma poprawy w zachowaniu ucznia, to bez względu na wynikającą z tabeli –
„Ocena zachowania” ocenę, zostaje ona obniżona o jeden stopień.
8. Szkody, które dadzą się naprawić (usunięcie napisów ze ściany, wyczyszczenie
podłogi) usuwa sam uczeń po zajęciach lekcyjnych; termin ustala wychowawca w
porozumieniu z uczniem i rodzicami. Za szkody trwałe wyrządzone przez ucznia
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

