
REGULAMIN STREFY 

CISZY 
  

1. Strefa ciszy jest przeznaczona dla uczniów, którzy chcą spędzić 

przerwę w  spokoju, skupieniu i ciszy, wykonując czynności, 

które nie powodują hałasu np. czytanie, pisanie, rysowanie, 

cicha rozmowa z rówieśnikami, gry planszowe itp. Będzie ona 

otwarta na każdej przerwie. 

2. Uczniowie przebywający w strefie ciszy są zobowiązani 

do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu. 

Jednorazowe naruszenie regulaminu powoduje usunięcie ucznia 

ze strefy ciszy na okres trzech dni. Jeżeli ten sam uczeń 

zlekceważy regulamin po raz drugi to nie będzie mógł korzystać 

ze strefy ciszy do końca roku szkolnego. 

3. Uczniowie przebywający w strefie ciszy są zobowiązani 

do bezwzględnego posłuszeństwa wobec nauczyciela 

dyżurującego. 

4. W strefie ciszy nie wolno głośno  rozmawiać, używać urządzeń 

elektronicznych, wykonywać czynności, które powodują hałas. 

5. W strefie nie może przebywać naraz więcej niż 15 uczniów. 

6. Przed wyjściem ze  strefy należy zostawić swoje miejsce pracy 

w porządku i  czystości. 

7. Obszarem objętym strefą ciszy zostaje sala lekcyjna lub inne 

pomieszczenie  wyznaczona przez Dyrekcję placówki. 

8. Dyżur , na każdej przerwie ,w strefie ciszy pełni nauczyciel do 

tego wyznaczony. 

 

 

 



Kodeks ciszy w szkole 
 

1. Nie krzyczymy, tylko do siebie mówimy. 

2. Na lekcjach nie odzywamy się nieproszeni. 

3. Nie biegamy po korytarzach. 

4. Nie trzaskamy drzwiami i drzwiczkami od 

szafek. 

5. Przerwy spędzamy na boisku szkolnym, 

zażywamy świeżego powietrza i ruchu. 

6. Zachowujemy się cicho i kulturalnie 

podczas spożywania drugiego śniadania w 

klasie i obiadu w stołówce szkolnej. 

7. W bibliotece nie przeszkadzamy innym 

czytelnikom. 

8. W świetlicy szkolnej miło i zgodnie 

spędzamy czas. 

9. Jesteśmy wierni zasadzie:  

„Hałas niszczy zdrowie,  

nie hałasuj radzę Tobie”. 
 

 

 



ABC zachowania się uczniów podczas przerw: 

1.Nie wybiegaj z klasy, nie biegaj po korytarzu. 

2.Ustaw się przed klasą po usłyszeniu dzwonka. 

3.Po szkole chodź tylko w obuwiu zmiennym 

4.Nie maluj po ścianach i niczego nie przyklejaj 

5.Nie bij i nie popychaj kolegów i koleżanek 

6.Nie używaj wulgarnych słów 

7.Nie graj w piłkę na korytarzu 

8.Nie niszcz sprzętu i dekoracji 

9.Nie siadaj na parapetach 

10.Nie krzycz, nie piszcz, nie gwiżdż 

11.Dbaj o porządek, wrzucaj śmieci do kosza 

12.Nie przebywaj w toalecie bez potrzeby, zakręcaj kran, nie niszcz 

urządzeń sanitarnych 

13.Nie opuszczaj terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela 

14.Unikaj niebezpieczeństw zabaw lub gier, czy też sytuacji w szkole 

, które mogą w konsekwencji prowadzić do groźnych urazów 

15.Reaguj na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania i zgłaszaj 

natychmiast nauczycielowi dyżurującemu 

Pamiętaj uczniu! 

Przerwa jest po to, abyś mógł: 

1.Odpocząć 

2.Pospacerować 

3.Porozmawiać z kolegami i koleżankami 

4.Zjeść śniadanie 

5.Poczytać czasopisma w bibliotece szkolnej 


