ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZNEGO POBYTU W SZKOLE

My uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu, zobowiązujemy się do bezwzględnego przestrzegania
następujących zasad bezpiecznego pobytu w szkole:

1. W trakcie pobytu w szkole nie możemy opuszczać budynku szkoły.
2. Do szkoły przychodzimy maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. Ci spośród nas, którzy muszą przyjść
wcześniej, czas do rozpoczęcia lekcji spędzają w świetlicy lub w czytelni.
3. Budynek i teren szkoły opuszczamy sami bądź pod opieką rodzica(opiekuna prawnego)najpóźniej 10 minut po
zakończeniu lekcji lub przebywamy w świetlicy.
4. Nie możemy przebywać na parkiecie i w auli bez opieki nauczyciela.
5. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
6. Dbamy o mienie szkoły i porządek na jej terenie.

PRZERWY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów nie biegamy po korytarzach.
Bawimy się w taki sposób, aby nikogo nie skrzywdzić.
Przebywamy w pobliżu sali, w której ma odbyć się lekcja.
Korzystamy z toalet, które znajdują się najbliżej naszej sali lekcyjnej.
Nie otwieramy okien na korytarzach i nie siadamy na parapetach.
Nie przebywamy w szatniach, na półpiętrach, schodach, w holu głównym i auli.
Po schodach chodzimy, ostrożnie i pomału, trzymając się poręczy. Nie zjeżdżamy po poręczach.
Wszelkie wypadki, zachowania agresywne i akty wandalizmu zgłaszamy natychmiast nauczycielowi dyżurnemu lub
wychowawcy klasy.
9. Jakiekolwiek próby wymuszeń bądź szantażu ze strony kolegów zgłaszamy nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy
lub pani pedagog.
10.Telefonów komórkowych używamy wyłącznie do komunikowania się z rodzicami(prawnymi opiekunami).
Nie wykorzystujemy telefonów do innych celów np. nagrywania, ilmowania itp. W czasie lekcji telefon jest
wyłączony i schowany do tornistra.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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Idziemy na zajęcia sportowe odbywające się w hali i wracamy z niej pod opieką nauczyciela.
Zbiórka przed wyjściem na zajęcia sportowe następuje zaraz po dzwonku przy drzwiach wejściowych do segmentu D.
Z urządzeń i przyrządów sportowych korzystamy tylko pod opieką nauczyciela.
Podczas zajęć sportowych na zewnątrz (boisko, bieżnia, itp.) nie oddalamy się samowolnie od swojej grupy i nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
5. W szatni stosujemy zasady bezpiecznego zachowania określone w Regulaminie szatni hali sportowej.

TOALETA SZKOLNA

1. Do toalety wchodzimy tylko w celu załatwienia potrzeb izjologicznych i staramy się to robić podczas przerw
śródlekcyjnych.
2. Nie bawimy się w toalecie, nie organizujemy spotkań, nie zamykamy w kabinach innych uczniów, nie wchodzimy na
pisuary i deski klozetowe.
3. Nie niszczymy toalet trzaskając drzwiami, pisząc po ścianach, psując urządzenia sanitarne.
4. W toalecie nie spożywamy posiłków, nie odrabiamy zadań domowych.
5. Z papieru i mydła korzystamy w wystarczającej ilości, nie niszczymy ich.
6. Wychodząc z toalety, myjemy ręce, zakręcamy wodę w kranie, zostawiamy po sobie porządek i zamykamy drzwi.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1. Na zajęcia dodatkowe przychodzimy nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.
2. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć nie przemieszczamy się po szkole, tylko czekamy w wyznaczonym przez
nauczyciela miejscu zbiórki.
3. Podczas zajęć dodatkowych obowiązuje nas także obuwie zamienne.
4. Podczas zajęć stosujemy się do poleceń nauczyciela prowadzącego.
5. Po zakończeniu zajęć opuszczamy budynek i teren szkoły w ciągi 10 minut lub udajemy się do świetlicy szkolnej.
6. W trakcie zajęć dodatkowych obowiązują nas regulaminy zachowania się w miejscach, gdzie te zajęcia się odbywają.

REGULAMIN
ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
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W stołówce przebywają tylko uczniowie, którzy oczekują na wydanie posiłku i ci, którzy już jedzą obiad.
Uczniowie zapisani do świetlicy spożywają posiłek w wyznaczonych godzinach pod opieką nauczyciela.
Nie rozmawiamy zbyt głośno podczas posiłku.
Nie biegamy po sali jadalnej i nie hałasujemy.
Używamy sztućców zgodnie z przeznaczeniem.
Po skończonym posiłku odnosimy tacę z naczyniami do okienka i opuszczamy pomieszczenie stołówki lub czekamy na
nauczyciela.

REGULAMIN
ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU NA BOISKU SZKOLNYM
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Na boisko wychodzimy tylko pod opieką nauczyciela.
Bezwzględnie i natychmiast wykonujemy polecenia nauczyciela.
Bawimy się tylko w miejscach dozwolonych, w zasięgu wzroku nauczyciela.
Nie odłączamy się od swojej grupy.
Nie niszczymy zieleni, nie łamiemy gałęzi drzew i krzewów, nie zrywamy liści i owoców.
Dbamy o sprzęt sportowy, który używamy podczas zabawy.
Na sygnał gwizdka przerywamy zabawę i słuchamy tego, co nauczyciel ma nam do przekazania.

REGULAMIN
ZACHOWANIA PODCZAS POBYTU W ŚWIETLICY
1. W świetlicy przebywają uczniowie do niej zapisani oraz Ci, którzy przybyli do szkoły wcześniej niż 15 minut przed
rozpoczęciem lekcji, , nie uczestniczą w lekcjach religii, oczekują na zajęcia dodatkowe, na autobus, nie mają w danym
momencie opieki w domu itp.
2. Przejście ze świetlicy do segmentu D i odwrotnie odbywa się przez stołówkę.
3. Jesteśmy mili i koleżeńscy. Opiekujemy się młodszymi kolegami, pomagamy im w pokonywaniu trudności.
4. Zachowujemy się w taki sposób, aby nie zrobić krzywdy sobie i innym.
5. Wszystkie spory i kon likty rozwiązujemy polubownie, bez przemocy i użycia siły.
6. Problemy, których nie potra imy rozwiązać sami, zgłaszamy nauczycielowi.
7. Zawsze wypełniamy polecenia nauczycieli.
8. Rozmawiamy cicho, nie hałasujemy.
9. Nie biegamy.
10.Szanujemy gry, zabawki i sprzęt znajdujący się w świetlicy.
11.Oszczędnie gospodarujemy materiałami.
12.Dbamy o porządek, estetyczny wygląd pomieszczeń i wygląd osobisty.
11.Korzystamy z toalet zgodnie z ich przeznaczeniem.
13.W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
14.W szatni przebywamy tylko wtedy, kiedy zmieniamy ubranie.
15.Ze świetlicy wychodzimy tylko za zgodą nauczyciela.
16. Rodzice odbierają nas ze świetlicy najpóźniej o godz. 1630.

REGULAMIN
SZATNI HALI SPORTOWEJ

1. Uczniowie przed zajęciami wychowania izycznego przebierają się i wieszają ubrania na wieszakach. Tornistry kładą na
ławce, a obuwie układają na wykładzinie przy ławce.
2. Nauczyciel wychowania izycznego wchodzi do szatni i sprawdza porządek oraz to, czy drzwi wejściowe są zamknięte.
3. Uczniowie przebrani do zajęć czekają spokojnie na nauczyciela wychowania izycznego, który wprowadza grupę do hali
sportowej.
4. Podczas zajęć nikt nie może pozostawać w szatni. Uczniowie niećwiczący mają obowiązek przebywać w hali sportowej
pod opieką nauczyciela wychowania izycznego.
5. Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do szatni, przebierają się i pozostawiają szatnię w należytym porządku.
6. Nauczyciel wychowania izycznego sprawdza stan szatni.
7. Za wszelkie szkody wyrządzone w szatni przez uczniów odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
8. Podczas lekcji szatnie zamykane są na klucz.

Opole, dn. 22.10.2013r.

