REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU
UCZNIÓW W SZKOLE

1. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed
rozpoczęciem lekcji i zajęć.
2. Ubierają się i rozbierają w części korytarza od strony
biblioteki oraz w przedsionku szkolnym. Wchodzą do szatni,
zabierają swoje rzeczy i wychodzą.
3. Oczekując na lekcję, układają tornistry w rzędzie pod ścianą sali, w której odbywają
się ich zajęcia.
4. Po skończonych lekcjach w danym dniu ustawiają się parami w klasie i pod opieką
nauczyciela schodzą do szatni. Pierwszy zawsze idzie nauczyciel.

5. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom nauczycieli dyżurujących.

6. Uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest:
- bieganie po korytarzach i schodach,
- siadanie na parapetach,
- otwieranie i wychylanie się przez okna,
- przebywanie grupowo w toaletach i korytarzach starej szkoły,
- prowokowanie bójek,
- organizowanie niebezpiecznych zabaw,
- wchodzenie na balustrady,
- siadanie na schodach,
- popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, itp.
7. W trakcie przerw uczniowie pamiętają o zasadach kulturalnego zachowania się – nie
krzyczą, nie prowokują hałaśliwych zachowań oraz nie zaśmiecają budynku i terenu
wokół szkoły.
8. W toaletach nie wolno załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb
fizjologicznych – zwracamy uwagę na poszanowanie środków higienicznych.

9. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie
wychodzą i schodzą zawsze prawą stroną.
10. Uczniowie klas IV-VI przebywają wyłącznie na pierwszym piętrze – część korytarza
na nowej szkole, za wyjątkiem pojedynczych uczniów korzystających z biblioteki
lub automatu.
11. Schodzenie uczniów klas IV-VI na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się
według zasad ustalonych w szkole w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu.
12. Uczniowie klas I-III spędzają przerwy na parterze – korytarz nowej szkoły.

13. Zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie przerw i planowych zajęć.
14. Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą uczniowie korzystający z obiadów,
bez tornistrów, które pozostawiają ułożone pod salą gdzie mieli lekcję, a następnie
kulturalnie ustawiają się w kolejce, w oczekiwaniu na posiłek.
15. Zabrania się przebywania podczas przerw w szatniach szkolnych.
16. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną
i oczekują w spokoju na nauczyciela.
Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania
REGULAMINU ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY
W przypadku niezastosowania się do niniejszego Regulaminu i lekceważenia jego
postanowień, zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane w WSO.

Drodzy uczniowie!
Pamiętajcie, że gdy zaistnieje jakiś problem możecie zawsze zwrócić się o pomoc
do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy, a także do każdego z nauczycieli pracujących
w naszej szkole.
Każdy problem należy rozwiązać niezwłocznie po jego wystąpieniu.
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