ABC zachowania na korytarzu szkolnym,
schodach i boisku szkolnym w Szkole Podstawowej
im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie
1. Ruch na korytarzach szkolnych zaczyna się o 7.45. od tej chwili do 14.15 nauczyciele
pełnią dyżur.
2. Na wszystkich ciągach komunikacyjnych szkoły: schodach i korytarzach obowiązuje
ruch prawostronny.
3. W trakcie przerw plecaki i torby ustawiamy wąskim rzędem pod salą lekcyjną.
4. Podczas przerw w budynku szkoły obowiązuje zakaz:
- biegania,
- siadania na parapetach okiennych,
- otwierania okien,
- grania w piłkę, rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
- przesiadywania w toalecie celach innych niż higieniczne i fizjologiczne,
- hałasowania,
- wulgarnego języka i zachowania,
- opierania nóg o ściany,
- niszczenia mienia szkoły,
- fotografowania innych bez ich zgody.
5. Na przerwach: śniadaniowej i obiadowych:
a. przy niesprzyjającej pogodzie:
- dyżurnych nauczycieli wspierają dyżurni uczniowie,
- uczniowie z II piętra schodzą na I piętro,
- uczniowie nauczania wczesnoszkolnego pozostają na parterze głównego budynku,
b. przy pogodzie sprzyjającej odpoczynkowi na świeżym powietrzu:
- dyżurnych nauczycieli wspierają dyżurni uczniowie, schodzą na parter i pełnią dyżur przy
drzwiach wejściowych do szkoły, placu zabaw i „orliku”,
- wszyscy uczniowie wychodzą na szkolne boisko,
- po dzwonku na lekcję zdecydowanym krokiem, zachowując bezpieczeństwo, wszyscy
wracają do szkoły i ustawiają się pod salami lekcyjnymi.
c. uczniowie spożywający posiłki, zachowując szczególną ostrożność i ruch prawostronny,
idą do stołówki szkolnej i tak samo z niej wracają na lekcje.
d. podczas przerw obiadowych nauczyciel pełni dodatkowy dyżur na korytarzu w pawilonie.
6. Plac zabaw:
- podczas przerwy śniadaniowej bawią się klasy I-III sp,
- podczas 1. przerwy obiadowej klasy I-III i IV a
- podczas 2. Przerwy obiadowej klasy IVb, IVc, V i VI.
7. Wszelkie łamanie zasad bezpieczeństwa należy zgłosić nauczycielowi dyżurnemu.
8. W razie wypadku ucznia należy ten fakt natychmiast zgłosić najbliższej osobie dorosłej.
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