Aneks do Regulaminu Wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej
zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3 z 10.12.2019 r.
Zmienia brzmienie zapis paragrafu 3, ustęp 1, podpunkt i:
 Poza budynkiem uczeń może przebywać tylko podczas przerw rekreacyjnych,
tj. 10.45-11.05, 11.50-12.10,
 skreśla się dotychczasowe brzmienie podpunktu n.
 zamienia się wyrażenie ,,stosowny strój” na „schludny strój” - zgodny ze statutem.
W paragrafie 4, ustęp 1, podpunkt e, ustęp 2:
Radę uczniowską zmienia się na Samorząd szkolny.
W paragrafie 5, podpunkty f, g nabierają nowego brzmienia.
Dopisuje się paragraf 6 w brzmieniu:
Zachowanie się na przerwach:
1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek i korzystanie z toalety.
2. Po dzwonku na przerwę uczeń za pozwoleniem nauczyciela wychodzi na korytarz.
3. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników
szkoły.
4. Uczeń zobowiązany jest do przebywania podczas przerwy w rejonie sali, w której będzie
miał lekcje.
5. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. W szczególności
zabrania się w tym czasie:
 biegania,
 hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),
 stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie
nóg, skakanie, przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.),
 zabronionych przez nauczyciela gier i zabaw,
 siadania na podłodze, parapetach, wychylania się przez okno, otwierania okien,
 śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego, w tym lamperii olejnych na ścianach,
 rzucania przedmiotami.
6. W toaletach wolno wyłącznie przebywać, by spełnić potrzeby fizjologiczne.
7. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczeń natychmiast
powiadamia nauczyciela dyżurującego.
8. Po dzwonku na lekcję uczeń ustawia się w parę przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekuje
w ciszy i spokoju na nauczyciela.
9. Podczas przerw rekreacyjnych dodatkowo obowiązują następujące zasady:
 wyjście na zewnątrz jest obowiązkowe (nikt nie zostaje w budynku szkoły - za wyjątkiem
uczniów zgłaszających dolegliwości, np. alergiczne),
 podczas przerwy można korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze przy
schodach (uczeń informuje nauczyciela o wyjściu i powrocie z toalety),
 podczas przerwy należy przebywać w wyznaczonych rejonach,
 nie wolno wychodzić poza teren szkoły.
10. Za niewywiązanie się z zasad regulaminu uczeń otrzymuje ujemne punkty zgodnie
z punktowym systemem oceniania zachowania.

