REGULAMIN
„BEZPIECZNA PRZERWA”
dla uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
1. Przychodź do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcjami. Jeśli na drugą godzinę
lekcyjną przyjdziesz wcześniej - na zajęcia oczekuj w świetlicy szkolnej – bieganie po
szkole, granie w piłkarzyki przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
2. Podczas przerwy:
 Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni.
 Idź do biblioteki - wypożycz książkę.
 Zjedź drugie śniadanie - Doda Ci sił, lepiej się poczujesz, poprawi Ci humor.
 Nawiąż nowe znajomości - Może spotkasz swojego przyjaciela.
3. Poruszaj się ruchem prawostronnym.
4. Spędzaj przerwy na piętrze, gdzie masz aktualnie lekcje.
5. Plecak ustaw w szeregu pod ścianą w należytym porządku, tak aby nie przeszkadzał
w poruszaniu się po korytarzu.
6. Spaceruj – nie biegaj. Pamiętaj nie jesteś sam. Możesz przewrócić, popchnąć kolegę.
7. Chodź po schodach – nie ślizgaj się.
8. Rozmawiaj czy mów – nie krzycz, nie wrzeszcz. Hałas nie pozwala wypocząć na przerwie.
9. Zgodnie korzystaj z atrakcji wydzielonych stref:
 STREFY JUNIORA – na II piętrze po stronie biblioteki i sali języka angielskiego,
 STREFY SZARADZISTY – na I piętrze po stronie pokoju nauczycielskiego,
 STREFY SPORTOWEJ – PIŁKARZYKI –na parterze.
10. Nie przebywaj niepotrzebnie w toalecie! Twój kolega chce również z niej skorzystać.
11. Zachowaj czystość w łazience. Szanuj pracę pań sprzątaczek.
12. Nie wrzucaj do sedesu woreczków foliowych, rolek papieru toaletowego, ręcznika
papierowego itp.
13. Bądź kulturalny - siadaj na ławeczce, nie na parapecie.
14. Możesz także siadać na schodach, ale najwyżej z drugą osobą, tak by umożliwić innym
wchodzenie i schodzenie po schodach.
15. Zadbaj o czystość wokół siebie! Nie przechodź obojętnie obok leżących papierków! Wrzuć
je do kosza.
16. Przy sklepiku mogą stać najwyżej 4 osoby – z oddali oczekuj na możliwość podejścia.
17. Nie graj i nie rzucaj różnego rodzaju piłeczkami.
18. Nie schodź do piwnicy szkolnej.
19. Gdy masz problem podejdź do nauczyciela dyżurującego - On Ci spróbuje pomóc.
20. Pamiętaj, że korytarz szkolny nie jest odpowiednim miejscem do wykonywania różnych
figur akrobatycznych: gwiazd, szpagatów, mostków itp. oraz do prezentowania kolegom
chwytów typu karate, judo itp.
21. Wszelkie nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek
zgłaszaj nauczycielom
dyżurującym.
22. Bezwzględnie słuchaj poleceń nauczycieli dyżurujących i próśb uczniów - dyżurnych
„żółtego patrolu”.
23. Pamiętaj, zgłaszając nauczycielom dyżurującym wszystkie nieprawidłowe zachowania
kolegów dbasz o bezpieczeństwo przebywających w szkole osób.
24. Zatrzymaj się, gdy usłyszysz dzwonek, nie krzycz i nie piszcz na jego odgłos. Po
zakończeniu jego brzmienia podejdź i ustaw się w parze z kolega lub koleżanką pod klasą
i spokojnie oczekuj na przybycie nauczyciela prowadzącego.

Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie powyższego
regulaminu.

SANKCJE I NAGRODY
Jeżeli w trakcie przerwy uczeń nie dostosuje się do w/w regulaminu otrzymuje
czerwoną kartkę od nauczyciela dyżurującego. Czerwone opisane kartki tj. (imię
i nazwisko ucznia, data, klasa, podpis nauczyciel) nauczyciel wrzuca do czerwonej
skrzynki w pokoju nauczycielskim.
Co miesiąc zespół nauczycieli „Bezpiecznej Przerwy” w składzie opiekun Samorządu
Uczniowskiego, pedagog szkolny i reprezentant SU będzie podliczał kartki i na ich
podstawie ogłaszał wyniki akcji „Bezpieczna przerwa” wyłaniając najlepszą a tym
samym najgorszą pod wzglądem zachowania klasę na dany miesiąc.
Co miesiąc na apelu wychowawczym najlepsza klasa zostanie stosownie nagrodzona
przez Dyrektora Szkoły, odpowiednio wobec klasy i uczniów dzięki, którym wypadła
najgorzej zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje.

