
Procedura zachowania się uczniów podczas przerwy międzylekcyjnej 

 

Uczniowie:  

1.W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, 

nie hałasują).  

2.Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.  

3.Przerwy spędzają przy sali, w której mają następne zajęcia. Plecaki ustawiają w rzędzie pod 

salą. 

4. Z toalet korzystają w kulturalny sposób, nie wchodzą bez potrzeby, nie przebywają bez 

potrzeby. 

5. Mogą udać się do automatu z żywnością, biblioteki szkolnej /zgodnie z ustalonym 

harmonogramem/ i innego miejsca szkoły w określonym celu. 

6.Informują nauczyciela dyżurującego o zauważonych niebezpiecznych zachowaniach. 

7. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.  

8. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.  

9. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

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

10. Nie mogą samodzielnie wychodzić poza budynek szkolny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura korzystania z szatni szkolnej 

 

1. Woźna lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi jest odpowiedzialny za 

otwieranie i zamykanie szatni szkolnych. 

2. Woźna  otwiera szatnie o godz. 7 00 i zamyka o godz. 8 00. 

3. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

4. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w worku obuwie zewnętrzne  i 

stroje sportowe w oddzielnym worku. 

5. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, 

pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i 

przerw oraz po skończonych zajęciach. 

7. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielone miejsce w szatni, odpowiednio 

oznaczony. 

8. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na kłódkę przez woźną. 

9. Podczas przerw przy szatni pełnione są przez nauczycieli dyżury. 

10. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek w pomieszczeniach szatni.  

11. Zabrania się niszczenia  pomieszczeń szatni, zrzucania kurtek i worków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura korzystania z automatów wydających żywność i napoje 

 

1. Z automatu mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.  

2. Uczniowie korzystający z automatu powinni zachować się kulturalnie i ustawieni 

oczekiwać na swoją kolej. 

3. Porządku przy automacie pilnują nauczyciele dyżurujący na dolnym korytarzu. 

4. Zlokalizowany jest  w miejscu ogólnodostępnym dla uczniów. 

5. W czasie lekcji uczeń nie ma prawa do zakupów. Zakupów może dokonać przed, po 

lekcjach lub w czasie przerw. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci 

 

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim 

oprogramowaniem, utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.  

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje.  

4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  

1) przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych 

osób;  

2) nie przekazywać danych osobowych;  

3) nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;  

4) nie korzystać z komunikatorów;  

5) nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, 

muzycznych, filmowych itp.;  

6) nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku 

komputera;  

7) przestrzegać netykiety;  

8) w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o 

pomoc.  

5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.  

6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  

            

 

 

 

 

 

 



 

Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

 

1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń 

na terenie szkoły.  

2. W szkole  obowiązuje uczniów  zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny 

być wyłączone i schowane) oraz wszelkich urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych 

i innych oraz podczas uroczystości szkolnych. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bądź innego nośnika bez uzgodnienia z 

nauczycielem i dyrektorem szkoły jest całkowicie zabronione. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na terenie 

szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz w trakcie innych zajęć 

szkolnych (np. wycieczka, kino).  

5. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje  oddaniem nauczycielowi  

urządzenia elektronicznego przez ucznia i złożeniem wyłączonego aparatu do sejfu szkoły. 

Aparat odbiera z sekretariatu rodzic.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego 

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących.  

2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.  

3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel sprawdza  przed każdymi 

zajęciami.  

4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 

gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego 

użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.  

5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia lub życia.  

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

9. Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej informują uczniów na 

początku roku szkolnego o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu 

sportowego. Mają obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z 

wykorzystaniem sprzętu sportowego.  

10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły 

sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.  

11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą 

usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.  

12. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są 

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej tutejszej szkoły oraz jej 

dyrektor.  

            

 

 

 



 

Procedura zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania fizycznego 

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i 

przygotowanych obiektach sportowych.  

2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego znajdują się na korytarzu i są pod 

opieką nauczyciela dyżurującego. 

3. Z dzwonkiem na lekcję klucz do przebieralni pobiera od woźnej nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

4. Uczniowie przebierają się po dzwonku na lekcję pod nadzorem nauczyciela prowadzącego 

zajęcia wychowania fizycznego, który przebywa przy drzwiach przebieralni. 

5. Uczniowie, którzy są przebrani oczekują na całą grupę siedząc na ławkach przy 

przebieralni. 

6. Wejście do hali następuje po zgromadzeniu  przez nauczyciela prowadzącego całej grupy i 

tylko pod opieką nauczyciela. 

7. Wchodzenie do hali podczas przerw czy poza wynikającymi z planu godzinami wychowania 

fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione. Nauczyciel 

wychowania fizycznego  może wprowadzić grupę poza planem, w razie zastępstwa, ale tylko 

wtedy, gdy inne grupy nie odbywają tam zajęć zaplanowanych. 

8. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu 

godzinami wy- chowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo 

zabronione.  

9. Podczas przerw międzylekcyjnych drzwi do hali  są zamknięte.  

10. Grupy korzystające z „Radosnej szkoły” mogą przebywać w pomieszczeniu tylko pod 

opieką nauczyciela. Pozostawiają po sobie porządek. 

11. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie 

ładu, porządku i dyscypliny.  

12. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.  

13. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela. Sprzęt należy 

odłożyć na miejsce. Za porządek odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.14. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

15. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w 

sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.  



16. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są 

surowo zabronione.  

17. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do 

pory roku i miejsca, gdzie odbędzie się lekcja. 

18. Aktywne uczestnictwo w lekcji wychowania fizycznego  bez stroju gimnastycznego jest 

zabronione.  

19. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, 

zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela w hali i biernie uczestniczą w 

zajęciach.  

20. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w 

miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki szkolnej.  

21. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o każdym wypadku, 

telefonicznego poinformowania rodzica o zdarzeniu i wypełnienia formularza zgłoszenia 

wypadku /dostępny w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły/. 

22. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą lub 

pisemną prośbę rodzica, wychowawcy, pielęgniarki szkolnej.  

23. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać 

hali lub boiska przyszkolnego.  

24. Na boisku może odbywać zajęcia tylko jedna grupa uczniów. 

24. W hali  w widocznym miejscu umieszczone są tabliczki ze szczegółowymi zasadami 

bezpiecznego zachowania.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura korzystania ze szkolnego placu zabaw 

1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów, którego użytkowanie określone jest 

regulaminem.  

2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu.  

3. Klasy I-III mające lekcję wychowania fizycznego korzystają w pierwszej kolejności z hali, 

następnie z boiska sportowego dla klas I-III. Jeśli ww. miejsca są niedostępne nauczyciel 

może zrealizować sportowe zajęcia edukacyjne na terenie placu zabaw.  

4. Na placu zabaw organizowane są zajęcia rekreacyjne dla ograniczonej liczby dzieci. 

Dopuszcza się ilość uczniów w liczbie ok. 75 tj. trzech klas lub grup świetlicowych.  

5. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na 

obserwację wszystkich swoich podopiecznych.  

 

 

 

           


