Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
w Zespole Szkół w Chróścinie
1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie
z toalety.
2. Uczniowie spędzają przerwy w sali lekcyjnej, na korytarzu lub holu pod opieką
nauczycieli dyżurujących.
3. W czasie przerw podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli dyżurujących,
innych nauczycieli oraz pracowników szkoły.
4. W miesiącach wiosennych, letnich i w pogodne dni uczniowie na długich przerwach
mogą przebywać na ternie szkoły przed głównym wejściem oraz na boisku
szkolnym w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego.
5. Podczas przerw nie wolno wychodzić poza teren szkoły (np. w celu pójścia
do sklepu) ani do parku ( np. zapalić papierosa). Za uczniów samowolnie
opuszczających teren szkoły odpowiadają ich rodzice, a uczniowie pełnoletni sami
ponoszą odpowiedzialność.
6. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po budynku szkoły.
W szkole obowiązuje ruch prawostronny, tzn. chodząc po korytarzu, schodząc
po schodach, przechodząc przez drzwi poruszamy się prawą stroną.
7. Nie blokujemy przejść i schodów, nie siadamy na schodach, nie wchodzimy
na balustrady, nie przebywamy bez potrzeby w wąskich korytarzach,
nie przebywamy w okolicach toalet i nie blokujemy wejścia do nich.
8. Zabronione jest wychylanie się przez okna, siadanie na parapetach i grzejnikach,
bieganie po korytarzach, wspinanie się na bramki, drzewa i ogrodzenie, krzyki
i podnoszenie głosu, przebywanie na drodze podjazdowej, po której jeżdżą
samochody itp.
9. W czasie przerw zachowujemy się oraz wypowiadamy kulturalnie - nie wolno
przeklinać, przezywać innych, niszczyć kwiatów, sprzętu szkolnego, cudzej
własności ani zaśmiecać budynku i terenu szkoły.
10. Zabronione są zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
innych uczniów (popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, rzucanie
przedmiotami, przepychanie się łokciami, itp.)
11. O zaobserwowanych podczas przerw przejawach przemocy, agresji lub
niekoleżeńskiego zachowania szybko informujemy nauczyciela dyżurującego.
12. Sami w miarę swoich możliwości reagujemy na te zjawiska, nie pozostajemy
obojętni (w żadnym wypadku nie przejawiamy przy tym agresji), staramy się pomóc.
13. Na sygnał dzwonka niezwłocznie przechodzimy do wyznaczonej sali, w której
odbywają się lekcje i w spokoju oczekujemy na nauczyciela.
*******
•
•

Gdy masz jakiś problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego - on ci pomoże.
Zachowuj się tak aby Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości
poradź się nauczyciela dyżurującego.
• Pamiętaj, aby z szacunkiem odnosić się do kolegów, pracowników szkoły,
nauczycieli oraz rodziców.
*******
Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
W razie nieprzestrzegania któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte konsekwencje.

