
 

 

 

 

REGULAMIN  

ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW 

W CZASIE 

PRZERWMIĘDZYLEKCYJNYCH                                    

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11IM. 

FLORIANA MARCINIKA                                           

W KONINIE 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz. 1394) 

6. Statutu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zespół pedagogiczny i pracownicy niepedagogiczni biorą całkowitą odpowiedzialność 

za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów od momentu ich wejścia do szkoły, aż do 

zakończenia wszystkich zajęć, zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

2. Taka sama odpowiedzialność dotyczy wycieczek, lekcji w terenie, na boisku. 

3. W zakresie zachowania dystansu między osobami przebywającymi  na terenie szkoły 

wprowadza się następujące zasady: 

1) różne miejsca wejścia uczniów do szkoły: 

a) klasy I-III – wejście główne od strony ulicy, 

b) klasy IV-VIII – wejście od strony  boiska szkolnego; 

4. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku lub w szkole  

w wyznaczonych strefach: 

a) klasy I – III korytarz przy świetlicy szkolnej, 

b) klasy: IVa, Va, VIb korytarz na piętrze w części A, klasy: VIb, VIIa i VIIIa 

korytarz na piętrze w części B; 

2) przypisanie oddziałów do  klasopracowni: 

a) kl. Ia – 21B 

b) kl. IIa – 19B 

c) kl. IIIa - 20B 

d) kl. IVa – 39A 

e) kl. Va - 38A 

f) kl. VI a – 44B 

g) kl. VI b – 40B 

h) kl. VIIa – 41B 

i) kl. VIIIa – 43B 

5. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, skorzystanie z 

toalety.  

6. W czasie przerw uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących   

i innych pracowników szkoły. 

7. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania, 

zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. 

8. Wszystkie wypadki i konflikty powstałe na przerwach należy zgłaszać nauczycielowi 

dyżurującemu na danym piętrze/boisku szkolnym. 



9. Uczniowie powinni przebywać podczas przerw na piętrze, na którym aktualnie 

odbywają się ich zajęcia lub w dni pogodne na boisku szkolnym, jeżeli znajdują się tam 

nauczyciele dyżurujący. 

10. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie. 

11. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. 

12. Nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzachi 

siadać na parapetach okiennych. 

13. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w parach wzdłuż ściany przy sali 

lekcyjnej i spokojnie w ciszy czekają na nauczyciela. 

14. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną. 

15. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego.  

16.  Zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. 

17. Uczniowie wychodzą na boisko pod opieką nauczyciela dyżurującego, który wchodzi na 

teren boiska jako pierwszy. 

18. Jeżeli nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły zaobserwuje u ucznia 

niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w 

szczególności gorączkę, kaszel) musi niezwłocznie odizolować ucznia w odrębnym, 

wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób i polecić założenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz 

powiadomić dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

19. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły są zobowiązani do zakrywania ust  

i nosa (maseczki, przyłbice ochronne) w kontaktach z uczniami, nauczycielami,  innymi 

pracownikami szkoły, rodzicami, interesantami. 

20. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: 

1) dokładne mycie rąk (instrukcje skutecznego mycia rąk znajdują się w każdej 

łazience) po każdym skorzystaniu z toalety, po każdej lekcji, po przyjściu z boiska, 

przed planowanym posiłkiem, 

2) dezynfekcja rąk (instrukcja skutecznej dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu 

do szkoły) przed wejściem do szkoły, 

3) osłona nosa i ust podczas kichania i kaszlu, 

4)  unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

21. Szkoła nie zapewnia maseczek ochronnych/ przyłbic dla uczniów. 



22. W miarę możliwości uczniowie powinni jak najczęściej korzystać z pobytu na  świeżym 

powietrzu również w trakcie zajęć, a w szczególności podczas przerw.  

23. Uczniowie nie mogą zostawiać przyniesionych z domu napojów i śniadaniówek  

z posiłkami na korytarzach, parapetach i innych miejscach w szkole. Posiłki należy 

spożywać w czasie przerwy śniadaniowej w stołówce lub podczas przerw 

międzylekcyjnych w klasach. 

24. Uczniowie mają obowiązek dokładnego mycia rąk przed każdym posiłkiem, po 

przyjściu do szkoły, po powrocie z boiska i po skorzystaniu z toalety. 

25. Przed wejściem do stołówki szkolnej uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

26. Zabrania się gry w piłkę nożną na tzw. boisku szkolnym. Teren przy szkole nie jest 

przystosowany do rozgrywania meczów piłki nożnej. Gra w piłkę nożną wymaga  

odpowiednich warunków i może odbywać się tylko na zajęciach wychowania 

fizycznego lub na zajęciach dodatkowych w ramach tego przedmiotu. 

27. Zabrania się gry w piłkę, biegania po schodach i na korytarzu szkolnym. Takie  

zachowanie grozi kontuzją innych osób przebywających w pobliżu oraz niszczenie ścian 

w czasie odbijania piłki. Zabawy z piłką można organizować  na sali gimnastycznej. 

28. W czasie przerwy zabrania się: 

a. hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.), 

b. siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno, 

c. grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy, 

d. zachowań agresywnych  

e. śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, 

f. kopania i rzucania przedmiotami, 

g. spędzania przerw na schodach oraz przy sali gimnastycznej, 

h. przebywania bez potrzeby w toaletach, 

i. korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego. 

 


