Regulamin przerw międzylekcyjnych
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8:00. Dyżury nauczycielskie od godz. 7:45.
W związku z tym:
• wszyscy uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8:00 oczekują na ich rozpoczęcie na
dziedzińcu szkolnym lub holu do pierwszego dzwonka,
• wszyscy dojeżdżający do szkoły przed 7:45 oczekują na rozpoczęcie zajęć w świetlicy
szkolnej,
• uczniowie rozpoczynający zajęcia o 8:55 lub później, oczekują na ich rozpoczęcie
na dziedzińcu szkolnym,
• w czasie przerw uczniowie przebywają na dziedzińcu szkolnym (za wyjątkiem sytuacji
podanych w punkcie 2.),
• po dzwonku oznaczającym koniec przerwy uczniowie wchodzą do budynku po uprzednim
ustawieniu się klasami w wyznaczonych miejscach.
2. W przypadku złych warunków pogodowych (opady deszczu, śniegu, silne mrozy)
uczniowie pozostają w budynku szkoły.
3. Uczniowie mający zajęcia w salach lekcyjnych opuszczają je dopiero po otwarciu drzwi
przez nauczyciela.
4. W czasie przerw na dziedzińcu i na korytarzach szkolnych:
a) uczeń ma obowiązek:
• przebywać na terenie szkoły,
• przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w szkole, wypełniać i respektować
polecenia pracowników szkoły, rzetelnie pełnić przydzieloną funkcję dyżurnego,
• jeśli pozostaje w budynku szkoły, przebywać pod salą, gdzie ma lekcje;
b) uczniom zabrania się:
• samowolnego opuszczania terenu szkoły,
• przemieszczania się po korytarzach, poza okolicami sali, gdzie ma lekcje.
• biegania po korytarzach i schodach [przemieszczać należy się spokojnym krokiem
i tempem], przebywania na boiskach sportowym oraz w ogrodzie w czasie przerw,
• rzucania śnieżkami,

• dłuższego przebywania na korytarzu przy bibliotece.
5. Uczniowie klas I-II mają przerwy ustalone przez swoich wychowawców (z wyjątkiem
przerwy 0).
6. Uczniowie wychodzą na boisko następującymi wyjściami:
a) dzieci mające zajęcia w salach: 10, 23, 43, 44, 55, 58, 59, 62, 63 i sal komputerowych,
wychodzą wyjściem mieszczącym się przy bibliotece szkolnej,
b) dzieci mające zajęcia w salach: 28, 46, 47, 64, 65, 66, 67 wychodzą wyjściem przy
toaletach.
c) dzieci mające zajęcia w salach: 29, 30 i w sali gimnastycznej wychodzą wyjściem przy sali
gimnastycznej.
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