
ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE
w Szkole Podstawowej Nr 2 

w Siekierczynie

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z rozkładem zajęć.
2. Po zakończonych lekcjach uczniowie udają się do domu.
3. O każdej zmianie w podziale godzin klasę informuje wychowawca lub 

dyrektor szkoły.
4. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych dokonywane jest na pisemną, telefoniczną 

prośbę rodziców lub przybycie rodzica do szkoły.
5. Uczniowie klasy V, VI, VII spędzają przerwy na piętrze, uczniowie klasy I, II, 

III, IV spędzają przerwy na parterze.
6. Uczniowie mający lekcję na świetlicy i w pracowni po zakończonej przerwie 

czekają na nauczyciela uczącego.
7. Przy dobrej pogodzie uczniowie mogą spędzać przerwy na polu przed 

budynkiem szkoły. Uczniowie wychodzą na pole po przyjściu nauczyciela 
dyżurującego.

8. Obowiązuje wszystkich uczniów całkowity zakaz wychodzenia w czasie 
przerw do sklepu, na drogę i boisko szkolne.

9. Obowiązuje całkowity zakaz wychylania się przez okno oraz rzucania 
tornistrów i innych przedmiotów z korytarza na piętrze.

10.  Obowiązuje całkowity zakaz wychylania się i zjeżdżania po poręczach 
barierek.

11. Obowiązuje całkowity zakaz wspinania się po przyrządach sportowych przy 
budynku szkoły oraz na placu zabaw bez opieki uczącego.

12.  Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie udają się z nauczycielem i z nim 
powracają na teren szkoły.

13.  Uczniowie kończący lekcje w danym dniu schodzą do szatni z nauczycielem 
prowadzącym ostatnią lekcję.

14.  Uczniowie wchodzą i wychodzą na zajęcia w terenie lub po wyjściu ze szkoły 
tylko bramką wejściową znajdującą się na wprost wejścia do szkoły, gdzie 
znajdują się barierki przy wyjściu na drogę. Wyjście ze szkoły bramą 
wjazdową jest zabronione ze względu na bezpieczeństwo uczniów.

15.  Za bezpieczeństwo uczniów, młodzieży na boisku szkolnym, placu zabaw po 
zajęciach  lekcyjnych, w dni wolne od zajęć, niedziele i święta szkoła nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności.

16.  Obowiązuje całkowity zakaz spędzania przerw śródlekcyjnych w szatni oraz 
łazienkach szkolnych.

Zobowiązuje się wszystkich uczniów do bezwzględnego 
przestrzegania powyższych zarządzeń.
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