1. Regulamin ,,Bezpiecznej Przerwy’’ w Publicznej Szkole Podstawowej im. S.Czarnieckiego
w Czarnej jest dokumentem określającym zasady bezpiecznego poruszania się podczas
przerw śródlekcyjnych, przed i po zajęciach lekcyjnych.
2. Powyższy dokument jest znany Rady Pedagogicznej oraz uczniom Publicznej Szkoły
Podstawowej w Czarnej i znajduje się w widocznym miejscu w naszej szkole.

1. Nauczyciel rozpoczyna dyżur punktualnie, jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami
postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz
innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
2. Pełni dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów.
3. Informuje dyrektora o wypadkach zaistniałych na terenie szkoły.
4. Na bieżąco informuje dyrektora szkoły lub wychowawcę o agresywnym zachowaniu
uczniów.
5. Zwraca uwagę na bezpieczne przemieszczanie się uczniów po korytarzu, schodach i boisku
szkolnym.
6. Pilnuje poszanowania mienia, sprzętu, urządzeń i dekoracji.
7. Kontroluje czystość w pomieszczeniach sanitarnych i na korytarzach.
8. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na dyżurze inny nauczyciel, wyznaczony przez
dyrektora.

1. Prawa ucznia.






Uczeń ma prawo:
przemieszczać się z klasy do klasy zgodnie z planem lekcji,
spacerować po korytarzach,
korzystać z czytelni, biblioteki, stołówki,
spożywać posiłek,
przygotowywać się do kolejnej lekcji,
-1-





korzystać z toalety,
odpoczywać,
przebywać w czasie przerw na boisku szkolnym, o ile na to pozwoli pogoda (pora roku)

2. Obowiązki ucznia.
Uczeń ma obowiązek:










znać regulamin „ BEZPIECZNEJ PRZERWY”
przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed dzwonkiem na przerwę,
stosować się do uwag nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dyżurujących
uczniów,
zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu wszelkie nieprawidłowości,
nosić obuwie zmienne,
troszczyć się i dbać o mienie szkoły,
układać tornistry przed klasą, pod ścianą,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
przestrzegać zasad kultury w koleżeńskich relacjach.

3. Zakazy.










1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczniom zabrania się:
przynoszenia do szkoły oraz korzystania z wszelkich przedmiotów, które mogą
zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych osób ( np.: noży, proc, zapałek,
petard, zapalniczek, itd.),
rzucania śniegiem oraz polewania lub pryskania wodą i innymi płynami,
stosowania wszelkiej przemocy wobec kolegów i koleżanek, bicia, kopania,
popychania, poniżania, dokuczania, przezywania i innych działań uchybiających
godności osobistej człowieka,
wychodzenie poza teren szkoły,
przesiadywania w szatniach i sanitariatach,
celowego niszczenia sprzętu i pomieszczeń szkolnych,
uprawiania gier hazardowych.
wnoszenie i używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego.

Pouczenie ucznia.
Rozmowa z wychowawcą.
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Wezwanie rodziców do szkoły.
Nagana słowna od dyrektora szkoły.
Wystąpienie na apelu.
Obniżenie oceny z zachowania.
Przeniesienie do równoległej klasy.
W sytuacjach, gdy uczeń stwarza zagrożenie dla innych – wezwanie policji.
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