
Regulamin przerw międzylekcyjnych 

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 

 

 

1. W klasach I – III dyżury pełnią Nauczyciele prowadzący lekcję poprzedzającą przerwę. 

2. W klasach I – III dyżur w jadalni pełni Nauczyciel prowadzący lekcję poprzedzającą 

przerwę. 

3. Dyżury podczas przerw w klasach IV-VIII pełnione są zgodnie z harmonogramem (A-

korytarz klas VI, VII, VIII, widoczna część schodów; B – korytarz klas IVa, Vb; C – 

korytarz klas IVb, Va, widoczna część schodów, H – hol, widoczna część schodów; J – 

jadalnia). 

4. Pełniąc zastępstwo, przejmujemy też dyżur zastępowanego Nauczyciela. 

5. Nauczyciel mający ostatnią lekcję w danej klasie ma obowiązek sprawdzić stan klasy, 

opiekować się klasą podczas przerwy po lekcji, odprowadzić uczniów do szatni, oddać 

ucznia Rodzicowi lub osobie upoważnionej do odbioru, odprowadzić do świetlicy 

szkolnej. Żaden uczeń nie może pozostać bez opieki. Z tego względu, jeśli wszystkie 

klasy o danej godzinie kończą lekcję, nie ma dyżuru H.  

6. Nie przyporządkowano Nauczyciela do pełnienia dyżuru na danym korytarzu, jeśli 

klasy, których sale na nim się znajdują nie mają już lekcji, są na pływalni lub mają 

zajęcia wychowania fizycznego. 

7. Jeśli harmonogram spożywania obiadów przewiduje obiad uczniów danej klasy podczas 

lekcji, Nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą w jadalni. 

8. Zwracamy uwagę, by uczniowie nie przynosili do szkoły i nie bawili się drobnymi 

przedmiotami. 

9. Mając świadomość pełnionego dyżuru, nie przedłużamy lekcji. 

10. Wraz z dzwonkiem na przerwę Nauczyciel otwiera drzwi sali lekcyjnej i wyprowadza 

uczniów na korytarz. 

11. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzach oraz w holu szkolnym pod opieką 

dyżurujących Nauczycieli. 

12. Uczeń może spożywać posiłek i pić tylko na siedząco. 

13. Sala podczas przerwy jest wietrzona (uchylnie otwarte okna) i zamknięta. 

14. Sala zamykana jest przez Nauczyciela, a klucz przekazany Nauczycielowi 

dyżurującemu. 

15. Podczas przerwy uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez zgody 

Nauczyciela. 

16. Zabronione jest bieganie uczniów po korytarzach, uczniom nie wolno zeskakiwać ze 

schodów oraz poręczy. 

17. Podczas przerw obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

18. W wąskich ciągach komunikacyjnych i na schodach obowiązuje ruch prawostronny. 

19. Uczniowie korzystają z toalet znajdujących się na korytarzu, na którym znajduje się Ich 

sala. 

20. W kabinie toalety może przebywać wyłącznie jedna osoba. 

21. W toalecie zabrania się stawania na deskach klozetowych. 

22. Podczas przerw nie wolno przebywać w szatniach. 

23. Po dzwonku na lekcję uczniowie oczekują na Nauczyciela przed drzwiami do sali. 

Nauczyciel wchodzi do sali jako pierwszy sprawdzając, czy stan sali pozwala na 

wprowadzenie uczniów i bezpieczne przeprowadzenie lekcji. 

24. Nauczyciele języków obcych, informatyki, muzyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii   

i wszystkich wymagających zmiany sali przyprowadzają i odprowadzają uczniów do 



sal lekcyjnych. Obowiązuje to zawsze, gdy Nauczyciel prowadzi zajęcia w innej sali niż 

sala danej klasy. Na lekcje wychowania fizycznego do holu szkolnego klasy IV – VIII 

odprowadzane są przez Nauczyciela, który prowadził lekcję poprzedzającą wychowanie 

fizyczne. 

25. Nauczyciel kończy pracę wraz z końcem przerwy po ostatniej swojej lekcji. 

26. Klasa spędza dyżur na podwórku szkolnym pod opieką Nauczyciela, z którym miała 

lekcję. 

27. Na podwórko, jako pierwszy wychodzi Nauczyciel, a po przerwie wchodzi On do 

szkoły, jako ostatni. 

28. Podczas przerwy na podwórku szkolnym (ogrodzie) obowiązują Zasady BHP                   

w ogrodzie (na podwórku szkolnym). 

29. Jeśli na podwórku szkolnym odbywają się zajęcia świetlicy szkolnej, uczniowie 

wychodzący na przerwę nie mieszają się z uczniami będącymi pod opieką świetlicy. 

30. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie szkoły lub poza nim nauczyciel jest 

obowiązany natychmiast: zapewnić udzielenie pierwszej pomocy; zawiadomić 

dyrektora szkoły, rodziców, opiekunów dziecka; podjąć środki zapobiegawcze               

(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników szkoły);  odsunąć 

pozostałych uczniów z miejsca wypadku. Postępować zgodnie z obowiązującymi           

w szkole procedurami. 

31. Przed pierwszą lekcją Nauczyciel powinien być w klasie najpóźniej o godz. 8.15. 

Dyżurujący w holu nie powinien wcześniej pozwolić na przebywanie w klasach 

uczniów bez opieki. Dotyczy to wszystkich Nauczycieli. Żadna klasa nie może 

przebywać w klasie sama pomiędzy 8.15, a 8.30! 

32. Nauczyciel pełniący dyżur poranny od godz. 7.30 powinien najpóźniej o godz. 7.30 być 

na swoim stanowisku. 

33. Nieodłączną częścią Regulaminu dyżurów podczas przerw jest Regulamin spożywania 

posiłków. 

34. Niniejszy regulamin jest kontynuacją zapisów znajdujących się w Regulaminie 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie, Pryncypiów 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie i innych 

dokumentów obowiązujących w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Krakowie. 

35. Wszelkie zmiany w układzie dyżurów są możliwe po uzgodnieniu z Dyrekcją. 

36. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2022 r. 

 

 


