Zasady zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych
w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie
Każdy uczeń jest współgospodarzem szkoły, dlatego oczekuje się od niego, kultury,
dyscypliny i bezpiecznego zachowania.
1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie
z toalety.
2. Uczeń spędza przerwę na korytarzu, boisku szkolnym pod opieką nauczycieli
dyżurujących lub w klasie pod opieką nauczyciela.
3. Przerwy między lekcjami uczniowie spędzają w budynku przy złych warunkach
pogodowych.
4. Miejsce spędzania przerw na boisku szkolnym to: boisko wielofunkcyjne, plac zbaw
dla klas I-III oraz place z nawierzchnią betonową. Nie należy oddalać się od
wskazanych miejsc i pozostawać bez nadzoru nauczyciela dyżurującego.
5. W szkole obowiązuje obuwie na zmianę; każdy uczeń pamięta o zawiązaniu
sznurowadeł i zdjęciu nakrycia głowy.
6. Podczas przerw spędzanych w budynku uczeń przebywa:
na parterze: przed lekcją wychowania fizycznego
klasy I-III mające lekcje w sali nr 3 i 7
na pierwszym piętrze (klasy I-III)
na drugim piętrze (klasy IV-VI)
7. Czas przerwy spędza w sposób sprzyjający relaksowi, odprężeniu tzn. spaceruje,
rozmawia po cichu, zachowuje się w sposób kulturalny, stosuje się do wskazówek
nauczyciela dyżurującego.
8. W czasie przerwy zabrania się:
wychodzenia poza teren szkoły,
niszczenia mienie szkoły,
brania udziału w niebezpiecznych zabawach i bójkach,
hałasowania (krzyki, piski, gwizdy), śmiecenia, plucia na podłogę,
gry w piłkę, kopania i rzucania butelkami i innymi przedmiotami,
biegania po korytarzach i klatkach schodowych,
siadania na parapetach, wychylania się przez okno,
przebywania bez potrzeby w WC,
niegrzecznego, aroganckiego zachowania się wobec rówieśników i dorosłych,
podczas zimy nie wolno wnosić na teren szkoły śniegu, rzucać nim w kolegów,
przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz zabawy takim, jak:
dezodoranty, petardy, lufki, proce, kapiszony, wskaźniki laserowe, ostre
przedmioty, zapałki, zapalniczki,
inicjowania bójek i podżegania do konfliktów, między uczniami, robienia
złośliwych żartów, przezywania, podstawiania nogi itp.
9. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy z rówieśnikami, zauważone sytuacje
zagrażające bezpieczeństwu uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.
10. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika uczeń natychmiast zawiadamia
dyżurującego nauczyciela lub inną, znajdującą się w pobliżu, osobę dorosłą.
11. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę uczniowie niezwłocznie ustawiają się
parami przed drzwiami sali, w której będą mieli lekcje i czekają na nauczyciela.
12. Zachowanie uczniów na przerwie będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

