
 

REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW PRZEZ UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SWARZĘDZU 

Każdy uczeń jest współgospodarzem szkoły, dlatego oczekuje się od niego kultury, 
dyscypliny i bezpiecznego zachowania. 

1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00 mogą przebywać na korytarzach 
przy salach lekcyjnych od godz. 7.45. W przypadku lekcji późniejszych po dzwonku 
na przerwę. 
2. Jeśli uczniowie przychodzą do szkoły wcześniej to czekają na rozpoczęcie zajęć 
w świetlicy (klasy IV-VIII w holu szkoły) pod opieką nauczyciela. 
3. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie klas I-III zmieniają obuwie w szatniach 
szkolnych. 
4. Wszyscy uczniowie pozostawiają kurtki w szatniach szkolnych. 

5. Dzwonek oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela i rozpoczęcie przerwy. 
Uczniowie mogą wychodzić na przerwę z sal lekcyjnych po zezwoleniu nauczyciela. 
6. Uczniowie spędzają przerwy 10 minutowe na korytarzach przy salach, w 
których aktualnie będą mieć zajęcia. 
7. Zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas 
przechodzenia na: zachowanie bezpiecznej odległości od drzwi oraz omijanie 
hydrantów i wystających poręczy. 
8. Dużą przerwę uczniowie spędzają: 

8.1 Po 3 lekcji: 

a) na boisku szkolnym ( tylko na kostce brukowej) 

b) w stołówce szkolnej, w celu spożycia śniadania, dokonania zakupu śniadania 
lub napoju (po konsumpcji uczniowie wychodzą na boisko)  
8.2 Po 6 lekcji: 

a) na boisku szkolnym ( tylko na kostce brukowej) 

b) w stołówce szkolnej, w celu spożycia obiadu, dokonania zakupu obiadu lub 
napoju (po konsumpcji uczniowie wychodzą na boisko) 
8.3 W przypadku niepogody uczniowie spędzają duże przerwy : 

a) na korytarzu przy sali, w której będą mieć lekcję, w przypadku piwnicy — na 
parterze 

b) w szatni przy sali gimnastycznej - pomiędzy lekcjami wychowania fizycznego 

c) w holu szkoły. 



9. W przypadku spożycia przez ucznia śniadania lub obiadu (w stołówce ), 
nauczyciel ma obowiązek skierować ucznia na boisko szkolne lub pod salę, w 
której będzie mieć lekcje. 
10. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy, 
posiłek, skorzystanie z toalety (potrzeby fizjologiczne) oraz wypożyczenie książek 
z biblioteki szkolnej. 
11 . Podczas pobytu w szkole, także podczas przerw uczniowie mają wyłączone 
telefony i nie korzystają z nich, chyba, że uzyskają zgodę nauczyciela. Jeżeli uczeń 
używa telefonu bez zgody nauczyciela może mieć go zabrany i oddany do depozytu 
w sekretariacie. Telefon w takich przypadkach z sekretariatu w dogodnym terminie 
odbiera rodzic. 
12. Uczniowie zobligowani są do tego, aby ustawiać tornistry równo przy ścianie 
sali, w której odbywać się będą ich następne zajęcia. 
13. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje ruch 
prawostronny na terenie całego budynku oraz kulturalne zachowanie podczas 
spędzania przerw. 
14. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczycieli dyżurujących oraz 
innych pracowników szkoły.  
15. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę uczniowie niezwłocznie ustawiają 
się parami na boisku szkolnym, a następnie udają się pod salę, w której będą mieć 
lekcje. 
16. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły w odbywania zajęć. 

17. Uczniowie klas I- III spędzają przerwy pod opieką wychowawców lub 
nauczycieli, z którymi będą mieć lekcje. 
18. Uczniowie klas I-III spożywają wspólny posiłek w stołówce pod opieką 
wychowawców lub nauczycieli, z którymi mają lekcje jedynie w godzinach zajęć, a 
nie podczas krótkich, czy długich przerw. 
19. Po zakończeniu zajęć uczniowie klas I-III są odprowadzani przez nauczyciela do 
szatni, a następnie do świetlicy lub oddawani bezpośrednio rodzicom.  
20. Jeżeli uczniowie klas IV-VIII po zakończeniu zajęć nie udają się do domu 
samodzielnie czekając na rodziców lub autobus przebywają w świetlicy szkolnej w 
holu, Uczniowie, którzy spędzając czas w w/w miejscu są zobowiązani do 
przestrzegania regulaminu świetlicy, pamiętają o kulturze osobistej. 
21. Zgodnie z promowanymi przez szkołę zasadami bezpiecznego i zdrowego 
spędzania czasu w szkole, zaleca się następujące formy spędzania przerw: 

a) spacerowanie, prowadzenie rozmów towarzyskich, 

b) czytanie książek, 

c) granie w gry planszowe, 

d) powtarzanie materiału edukacyjnego, 

e) spożywanie drugiego śniadania. 



22. Uczniowie dbają o przydzielone szafki uczniowskie stosują się do 
oddzielnego regulaminu dotyczącego korzystania z szafek, z którym zostali 
zapoznani. 
23. Zachowanie uczniów podczas przerw ma wpływ na ocenę z zachowania. 
24. Uczniowie oraz nauczyciele dyżurujący są zobowiązani do przestrzegania 
regulaminu spędzania przerw. 
25. Uczniowie oraz nauczyciele przestrzegają Regulaminu bezpieczeństwa mający 
na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i 
pracowników szkoły obowiązujący na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Swarzędzu na dany rok szkolny. 
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