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1. Uczniowie klas 1 – 3 spędzają przerwy w salach pod opieką wychowawcy lub 

nauczyciela przedmiotu, z którymi w danym momencie mają lekcje z wyłączeniem 

przerw rozpoczynających się o godzinie 08.45, 10.35 oraz 12.30, w czasie których 

przebywają na korytarzu na pierwszym piętrze pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

2. Uczniowie klas 4 – 6 spędzają przerwy na korytarzu na drugim piętrze pod opieką 

nauczycieli dyżurujących. 

3. Uczniowie, którzy mają zaplanowane lekcje na innych poziomach schodzą w czasie 

przerwy na właściwe piętro, gdzie pod salą lekcyjną oczekują na rozpoczęcie zajęć. 

4. W czasie przerw uczeń nie powinien bez wyraźnej potrzeby i zgody nauczyciela 

dyżurującego lub wychowawcy przebywać w innym miejscu (inna kondygnacja, klatka 

schodowa). 

5. Przerwy na drugie śniadanie (po drugiej lekcji) i podwieczorek (po 7 lekcji) uczniowie 

spędzają w klasach pod opieką nauczyciela, z którym zakończyli zajęcia.  

6. Uczeń w czasie przerw nie może opuszczać szkoły.  

7. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu  

w szkole, a w szczególności w czasie przerw. 

8. Uczniowie korzystają z toalet znajdujących się korytarzach przypisanych odpowiedniej 

grupie wiekowej.  

9. Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godz. 08.00 mogą wejść na piętro,  

na którym odbywają się zajęcia po dzwonku na przerwę poprzedzającą lekcję. 

10. Uczeń będący świadkiem niepokojącego zdarzenia podczas przerwy jest zobowiązany  

do poinformowania o tym zdarzeniu nauczyciela dyżurującego, wychowawcę klasy, 

pedagoga szkolnego, innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 
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11. Uczniowie dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły 

(nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków,  

ubrań itp.).  

12. Uczniowie mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 1/2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 24 w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r. 

  


