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REGULAMIN BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SI Ę UCZNIÓW PO SZKOLE 
 
 

1. W szkole obowiązuje ruch prawostronny. 
 

SCHODY 
 

2. Kierunek poruszania się po schodach wskazują zielone strzałki umieszczone 
przy wejściu i zejściu ze schodów.  

3. Bezpiecznie korzystamy ze schodów: 
-  nie biegamy i nie skaczemy ze schodów, 
-  nie przepychamy się przy schodzeniu, 
-  nie spychamy się ze schodów, 
-  nie wspinamy się po poręczach schodów. 

4. Nie tarasujemy drogi poruszania się po schodach : 
-  nie siedzimy na całej szerokości schodów – jedynie od strony ściany do  

        połowy szerokości schodów zaznaczonej żółtą kreską. 
     -  nie zostawiamy tornistrów na schodach. 
     -  umożliwiamy przedszkolakom swobodne i bezpieczne zejście i wejście po  
         schodach. 
 

KORYTARZE 
 

5. Na przerwach przebywamy na korytarzu piętra, na którym mamy lekcje. 
6. W razie pogody, gdy nie obowiązuje zmienne obuwie, przerwę spędzamy na 

boisku.  
7. Po korytarzach chodzimy i spacerujemy. 
8. Nie biegamy , nie krzyczymy i nie bijemy się nawet dla zabawy. 
9. Umożliwiamy innym dzieciom korzystanie z szafek stojących na korytarzu.  
10. Nie niszczymy dekoracji i prac umieszczonych na korytarzu. 
11. Nie zaglądamy do obcych tornistrów i szafek. 
12. Spokojnie spożywamy posiłek, nie rozlewamy mleka lub innych napojów 
     -  rozlanie napoju zgłaszamy pani woźnej. 
13. Nie śmiecimy – śmieci wyrzucamy do kosza według etykiety na koszu. 
14. Nie gramy w piłkę. 
15. Po dzwonku na lekcje ustawiamy się parami pod swoją klasą. 
 
 

TOALETY 
 

16. Z toalety korzystamy przed lekcjami, po lekcjach i w czasie przerw. 
17. Do kabiny wchodzimy pojedyńczo. 
18. Nie stajemy na sedesach. 
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19. Zostawiamy po sobie porządek. 
20. Nie chlapiemy wodą, dokładnie ją zakręcamy.  
21. W toalecie nie jemy posiłków. 
22. Nie przesiadujemy w niej  niepotrzebnie. 
23. Nie siadamy na oknie. 
24. Nie przeszkadzamy innym w korzystaniu z toalety. 
 
 

KLASY 
 

25. W klasach i na sali gimnastycznej przebywamy po opieką nauczyciela. 
26. Stosujemy się do regulaminów pracowni komputerowej, sali gimnastycznej,    
      świetlicy oraz stołówki.  
27. Odpowiednie do pogody wietrzymy klasę.  
28. Nie niszczymy mienia klasowego ( meble, pomoce, dekoracje, prace    
      uczniów, ubrania). 
29. Kurtki, swetry, worki zawieszamy na wieszakach. 
30. Na zajęcia ściągamy wszystkie krzesła z ławek, a po zajęciach umieszczamy    
      je na ławkach. 
31. Nie siadamy na ławkach, ani na oparciach krzeseł. 
32. Nie huśtamy się na krzesłach. 
33. Podlewamy kwiaty, ścieramy tablicę. 
34. Dbamy o wystrój i estetykę klasy. 
35. Zostawiamy po sobie porządek. 
36. Nie biegamy po klasie. 
37. Nie wychylamy się przez okna. 
38. Wszelkie zniszczenia i zagrożenia zgłaszamy nauczycielowi. 
39. Dziennik na lekcje przynosi i odnosi nauczyciel. 
 

BOISKO 
 

40. Stosujemy się do zaleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia na boisku. 
41. Na przerwach możemy: 
      -  uważnie biegać i skakać, spacerować, 
      -  bawić się w różne zabawy i gry ( bez użycia piłki i ostrych przedmiotów), 
      -  jeść i pić, 
      -  siedzieć na ławeczkach,  
 
               nie możemy: 
      -  jeździć na rowerze, rolkach, desce, 
      -  grać w piłkę, 
      -  skakać do piaskownicy, rozsypywać piasek, 
      -  korzystać ze sprzętu i terenu przeznaczonego dla przedszkola, 
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      -  bić, kopać, leżeć na boisku, 
      -  wspinać się na ogrodzenie, 
      -  wchodzić za siatki ochronne pomiędzy boiskiem a cmentarzem, 
      -  zawieszać się na bramkach i innym sprzęcie sportowym. 
      -  niszczyć zieleń i mienie boiska , 
      -  pisać po murach, niszczyć rowery na stojakach i samochody na parkingu  
      -  chodzić w korkach lub szpilkach po boisku, 
         szkolnym, 
      -  malować kredą po murawie boiska, 
      -  bawić się przy śmietniku i pomiędzy zaparkowanymi samochodami, 
      -  wychodzić poza teren szkoły, 
      -  przebywać na terenie szkoły na odcinku pomiędzy ulicą a szkołą. 
      -  wychodzić poza teren szkoły, 
42. Wszelkie sprawy i zranienia zgłaszamy nauczycielowi dyżurującemu. 
43. Z chwilą dzwonka na lekcje opuszczamy boisko i spokojnie bez   
      przepychania wchodzimy do szkoły. 
 
 
 
 
  Regulamin opracował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami SU 


