
Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie 

Tarnowskiej 

 

W czasie przerw uczniowie stosują się do następujących zasad: 

1. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa i poprawnego zachowania oraz dbają o czystość 

2. Podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły 

3. Wszystkie wypadki i konflikty powstałe na przerwach zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu 

na danym piętrze lub obszarze 

4. W przypadku zauważonej dewastacji mienia szkolnego lub innej sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu, uczniowie zobowiązani są zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu 

5. Nie wolno przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z uczniami w klasie przebywa nauczyciel 

6. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po korytarzach i schodach (wchodzą 

i schodzą zawsze prawą stroną) 

7. Nie wolno siadać na schodach i półpiętrach (zakaz blokowania dróg ewakuacyjnych) 

8. Uczniowie nie przebywają w toalecie bez potrzeby (z toalet korzystamy tylko w sprawach 

związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi) 

9. Uczniowie nie otwierają okien na korytarzach, w toaletach oraz nie siadają na parapetach 

10. Na wszystkich przerwach uczniowie mogą wychodzić poza budynek szkolny (dziedziniec, 

tereny zielone oraz przed budynek szkolny od strony ul. Piłsudskiego), jeśli pozwalają na to 

warunki atmosferyczne. W przypadku deszczu, śnieżycy itp., uczniowie zobowiązani są 

pozostać w budynku szkolnym. Okres w którym uczniowie mogą opuszczać budynek szkolny 

jest od 1 kwietnia do 31 października  

11. Drzwi od ul. Żabieńskiej będą zamykane w godzinach od 9.00 – 12.30 

12. Podczas przerw zabrania się uczniom: 

• Przebywania na parkingu oraz za budynkiem Sali gimnastycznej 

• Uruchamiania pojazdów mechanicznych oraz przemieszczania się nimi 

• Wychodzenia poza teren ogrodzenia budynku szkolnego 

A w szczególności zabrania się: 

• Palenia papierosów 

• Stosowania agresji fizycznej i słownej 

• Noszenia przy sobie rzeczy niebezpiecznych dla życia i zdrowia 

• Śmiecenia i niszczenia mienia szkoły, sprzętu szkolnego oraz roślinności  

 

13. Za niestosowanie się do niniejszego regulaminu, uczeń otrzymuje upomnienie ustne od 

nauczyciela a w przypadku ponownego wykroczenia, otrzymuje uwagę o dziennika. 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodzica 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem „zachowania się uczniów podczas przerw w I 

Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej” oraz znam konsekwencje nieprzestrzegania go 

(zgodne ze statutem szkoły) 

 

                      Podpis rodzica 

 

Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ucznia, który samowolnie opuści teren szkoły 

 

Podpis rodzica 


