Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie w Oławie.

1. Przed rozpoczęciem pierwszej lekcji uczniowie przebierają się w szatni i przebywają na
piętrach, gdzie rozpoczynają zajęcia
2. Podczas przerw uczniowie wykonują polecenia wszystkich pracowników szkoły,
a w szczególności nauczycieli dyżurujących.
3. Uczniowie bawią się w bezpieczny sposób, niezagrażający sobie i innym osobom.
4. Uczniowie natychmiast zawiadamiają nauczyciela dyżurującego o zagrażającym im
niebezpieczeństwie ze strony kolegów lub niewłaściwym zachowaniu wobec nich.
5. Podczas przerw między lekcjami uczniowie nie przebywają w szatni szkolnej (nie dotyczy
to uczniów, którzy mają lekcje w sali 2,3 i 4)
6. Uczniowie podczas przerw mają obowiązek przebywać tylko w obrębie posesji szkoły:
- na boisku „Orlik” – wszyscy uczniowie
- na placu zabaw w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III (klasy starsze korzystają
wówczas, gdy nie ma klas młodszych).
- na placu przed wejściem do szkoły – wszyscy uczniowie
7. Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły do czasu zakończenia zajęć.
8. W miesiącach

jesienno-zimowych (przy niesprzyjających warunkach pogodowych)

uczniowie podczas przerw przebywają w budynku szkolnym.
9. Podczas przerw uczniowie nie biegają po szkolnych korytarzach, nie zbiegają ze schodów,
nie skaczą z nich, nie przebywają w salach lekcyjnych (bez opieki nauczyciela), nie
wchodzą na ławki oraz nie niszczą roślinności.
10. Uczniowie, którzy mają lekcje na sali gimnastycznej, przerwy spędzają w miarę możliwości
na innych piętrach lub parterze zachowują zasady bezpieczeństwa. Uczniowie przebywają
na innych korytarzach, na których nauczyciele pełnią dyżur.
11. Uczniowie ustawiają teczki/plecaki przed salą, w której będą mieli lekcję, w taki sposób, by
nie przeszkadzały innym osobom w przemieszczanie się po korytarzu. Po dzwonku
uczniowie ustawiają się w pary i w spokoju oczekują na nauczyciela.
12. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami
fizjologicznymi. Uczniowie klas młodszych korzystają z toalet na piętrach, gdzie mają
lekcje. Uczniowie klasa IV – VI korzystają z toalet na drugim i trzecim piętrze.
13. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2017 r.

