
REGULAMIN ORGANIZACJI DŁUGICH PRZERW 
 Podczas długich przerw uczniowie klas I-VI mają prawo przebywać poza budynkiem 

szkolnym na wygrodzonym terenie rekreacyjno-sportowym szkoły. Na długie przerwy 

kl. I-III i IV-VI wychodzą wg ustalonego grafiku wyjść. 

 Klasy I – III wychodzą na przerwę wyjściem na plac zabaw, IV – VI wyjściem 

bezpośrednim na boisko. Wracają tą samą drogą. 

 Każdy uczeń powinien posiadać strój adekwatny do pogody w danym dniu (rękawice, 

czapki, gumowce, kurtki przeciwdeszczowe…) 

 Na plac zabaw i boiska Orlika nie można wnosić  jedzenia, napojów oraz gum do 

żucia. 

 Z placu zabaw mogą korzystać jedynie kl. I-III. 

 Dyżurni klasowi organizują sprzęt do gier i zabaw dla klasy we własnym zakresie lub 

wypożyczają  go od nauczyciela wychowania fizycznego.  

 Uczeń, który będzie chciał wypożyczyć sprzęt sportowy powinien zrobić to na 

początku przerwy udając się do nauczyciela wychowania fizycznego przy Orliku.  

Wybrany sprzęt sportowy uczeń otrzymuje pozostawiając swoją legitymację szkolną  

na czas tej przerwy. Wracając do szkoły uczeń oddaje wypożyczony wcześniej sprzęt, 

a nauczyciel dyżurujący zwraca mu legitymację szkolną. Uczeń wypożyczający sprzęt 

sportowy jest za niego odpowiedzialny. 

 Na pięć minut przed końcem przerwy nauczyciel dyżurujący sygnalizuje gwizdkiem 

czas, jaki pozostał do rozpoczęcia zajęć. 

 Po usłyszeniu gwizdka uczniowie przebywający na zewnątrz budynku zobowiązani są 

do powrotu do szkoły. 

 Klasy, które miały zajęcia wychowania fizycznego bezpośrednio przed wyznaczoną im 

przerwą na świeżym powietrzu, mają możliwość organizacji czasu wewnątrz budynku 

według decyzji wychowawcy. 

 Jeżeli prognoza pogody z poprzedniego dnia zapowiada temperaturę -10 °C  lub mniej 

oraz gdy pada deszcz uczniowie w czasie długich przerw pozostają w budynku. 

 Ustala się harmonogram korzystania z obiektów Orlik , zgodnie z którym uczniowie 

klas IV-VI mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną. 

Harmonogram zapewnia dostępność tych obiektów dla wszystkich klas. 

 Harmonogram korzystania z obiektów sportowych skoordynowano z organizacją 
spożywania obiadów przez uczniów szkoły. 

 Klasy, którym przydzielono drugą długą przerwę na świeżym powietrzu, a mają w tym 

dniu tylko 4 lekcje, najpierw korzystają z tej przerwy, a obiad spożywają dopiero po 

jej zakończeniu. 

 Termin spożywania posiłku (pierwsza lub druga przerwa) symbolizuje kolorowa 

kartka uprawniająca do obiadu. 



HARMONOGRAM OBIADÓW I WYJŚC NA DŁUGIE PRZERWY 

 

Pierwsza przerwa Druga przerwa 
OBIAD: 

 KLASA 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 

 KLASA 3a, 3b, 3c, 3d 

 KLASA 5a, 5b, 5c, 5d 

 
 

WYJŚCIE 
(przerwa na świeżym powietrzu) 

Pierwsza przerwa Druga przerwa 

 
 

WYJŚCIE 
(przerwa na świeżym powietrzu) 

OBIAD: 

 KLASA 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g 

 KLASA 4a, 4b, 4c, 4d 

 KLASA 6a, 6b, 6c, 6d 
 

 

REJONY ZABAW (podczas długich przerw) 

REJON PONIEDZIAŁEK-
PIĄTEK 

Rejon I - (plac zabaw i ogród) Kl.1-3 
Rejon II - płyta betonowa Kl.4-6  oraz 3* 
Rejon III - boisko do piłki nożnej (zielone)i boisko wielofunkcyjne 
(czerwone) 

Kl.4-6   

3* dodatkowo klasy trzecie mogą korzystać z rejonu II, jeżeli będą miały ochotę na 

spędzanie czasu w tym  miejscu 

 

SZCZEGÓŁOWY PRZYDZIAŁ REJONÓW ZABAW (III ) według dni tygodnia  

dla poszczególnych klas 

Dzień 
tygodnia 

PIERWSZA długa przerwa 
(na świeżym powietrzu) 

DRUGA długa przerwa 
(na świeżym powietrzu) 

REJON III (boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne - zielone i czerwone) 

Pon. Klasa 4a i 6a Klasa 4c i 5a 

Wt. Klasa 4b i 6b Klasa 4d i 5b 

Śr. Klasa 6c i 6d Klasa 5c i 5d 

Czw. Klasa 4a, 4b, 6a Klasa 4c, 4d, 5a 

Pt. Klasa 6b, 6c, 6d Klasa 5b, 5c, 5d 

 


