
Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni 

Regulamin zachowania na przerwach uczniów klas 1 – 3  

Uczeń ma prawo do:
1. Odpoczynku.
2. Bezpiecznej zabawy.
3. Spożywania drugiego śniadania.
4. Przebywania w bibliotece i czytelni zgodnie z ich regulaminem.
5. Korzystania z toalety.
6. Wychodzenia na dziedziniec szkolny, jeśli jest otwarty.
7. Korzystania ze stołówki zgodnie z regulaminem.
8. Rozmowy telefonicznej w uzasadnionych przypadkach po ustaleniu z nauczycielem.

Uczeń ma obowiązek :
1. Po dzwonku na przerwę opuścić salę lekcyjną.
2. Przebywać na korytarzu, gdzie ma zajęcia lub według dodatkowych zaleceń*.
3. Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły.
4. Bezwzględnie  stosować  się  do  poleceń  nauczycieli  dyżurujących  i  pozostałych

pracowników szkoły. 
5. Informować nauczyciela dyżurującego o wszystkich niepokojących zdarzeniach.
6. Zachować czystość, ład i porządek na terenie szkoły.
7. Ustawić plecak na podłodze zgodnie z oznakowaniem.
8. Po zjedzeniu obiadu samodzielnie  udać się do świetlicy lub szatni,  jeśli  ma zgodę

na samodzielny powrót.
9. Po dzwonku na lekcje ustawić się w dwóch rzędach przy sali, w której będą odbywały

się  zajęcia.  Niespodziewaną  nieobecność  nauczyciela  przedstawiciel  samorządu
klasowego zgłasza  wicedyrektorowi,  pedagogowi/psychologowi  lub w sekretariacie
szkoły.

* Dodatkowe zalecenia:

1. Uczniowie, którzy mają lekcje w sali 67 spędzają czas na holu przy czytelni (plecaki
ustawione pod salą 67).

2. Uczniowie,  którzy  mają  lekcje  w  sali  14,  spędzają  czas  na  dolnym holu  (plecaki
ustawione pod salą 14).

3. Uczniowie, którzy mają lekcje w sali 2 i na basenie: 
a) jeśli  mają  zajęcia  na  dolnym  holu,  to  tam  spędzają  przerwę  i  czekają

na nauczyciela po dzwonku (plecaki ustawione wzdłuż ściany basenowej)



b) jeśli  mają  zajęcia  na  górnym  holu,  to  tam  spędzają  przerwę  i  czekają
na nauczyciela po dzwonku (plecaki ustawione wzdłuż ściany świetlicy nad
basenem).

Uczeń ma zakaz:
1. Wychodzenia z budynku szkoły bez pozwolenia.
2. Zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,  

np. bicia się, biegania, zaczepiania, popychania, podstawiania nóg.
3. Jedzenia i picia podczas odpoczynku na kanapie.
4. Ćwiczenia gry na instrumentach.
5. Głośnego zachowania, np. krzyczenia, piszczenia, gwizdania.
6. Używania wulgarnego słownictwa.
7. Tarasowania ciągów komunikacyjnych i przebywania na schodach, półpiętrach, przy

stołówce.
8. Korzystania z toalet niezgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Siadania na parapetach. 
10. Niszczenia mienia szkolnego i prywatnego innych osób, np. plecaków.
11. Rzucania jedzeniem i przedmiotami.
12. Odpisywania prac domowych.
13. Schodzenia do szatni bez zgody nauczyciela.
14. Przebywania w sali lekcyjnej podczas nieobecności nauczyciela. 
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