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REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE PRZERW AKTYWNYCH 

 

1. W zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych uczniowie mają możliwość 

spędzenia długich przerw (12.30 – 12.50 oraz 13.35 – 13.55) w sali gimnastycznej lub 

na boisku szkolnym.  

2. Aktywna przerwa rozpoczyna się z chwilą pojawienia się nauczyciela dyżurującego lub 

jego zastępcy ( 12.30 lub 13.35 z uwzględnieniem czasu potrzebnego nauczycielowi na 

dotarcie na miejsce dyżuru).  

3. Nauczyciel wprowadza uczniów do sali gimnastycznej lub na boisko. Jeśli przerwa 

odbywa się na boisku szkolnym, obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw oraz 

na bieżni.  

4. W sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają na sobie obuwie 

zmienne.  

5. Obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, jedzenia oraz napojów do sali gimnastycznej.  

6. Nauczyciel wydaje piłki lub inny sprzęt sportowy. Ich rodzaj i ilość zależą od liczby 

uczniów korzystających z przerwy aktywnej oraz miejsca, gdzie przerwa się odbywa.  

7. W czasie przerwy aktywnej uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczyciela 

dyżurującego dotyczących ładu i porządku.  

8. Nauczyciel ma prawo wyprosić z sali gimnastycznej/boiska lub zawiesić prawo udziału 

w aktywnej przerwie uczniowi/uczniom, którzy swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla innych uczestników przerwy aktywnej lub łamią elementarne zasady 

kultury, w szczególności:  

 Nie przestrzegają regulaminów szkolnych oraz zasad BHP, 

 Korzystają za sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. 

intencjonalnie wykopują piłki poza teren boiska, używają zbyt dużej siły 

uderzenia) 

 Inicjują lub biorą udział w niebezpiecznych zabawach (decyzję o tym, czy dana 

zabawa jest niebezpieczna podejmuje nauczyciel dyżurujący), 

 Używają języka powszechnie uznawanego za wulgarny lub obraźliwy. 

9. Zawieszenie prawa udziału w przerwach aktywnych może mieć charakter czasowy lub 

bezterminowy. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z 

nauczycielem dyżurującym.  

10.  Uczniowie opuszczają salę gimnastyczną lub boisko minutę przed sygnałem dzwonka 

oznaczającego lekcję w celu terminowego dotarcia na piętro budynku, na którym 

odbywają się ich zajęcia.   

 


