
1 
 

Zał. nr 1  

do zarządzenia dyrektora szkoły  

nr 25/2016/17  

 

 

Regulamin 

bezpiecznego 

pobytu dziecka  

w szkole  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 



2 
 

I. Rozpoczynanie zajęć 

1. Dyżur nauczycieli na korytarzu rozpoczyna się o 7.45. 

2. Uczniowie przychodzący do szkoły po 7.45 udają się do szatni, gdzie się przebierają 

(kurtka, obuwie zmienne). Następnie przemieszczają się pod sale lekcyjne. 

3. Dla uczniów, którzy w godzinach rannych (od 7.00 ) nie mogą pozostać w domu pod 

opieką rodziców i przychodzą wcześniej do szkoły, czynna jest świetlica szkolna. Uczniowie 

ci zobowiązani są przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela do godz. 7.45 - nie 

mogą przebywać bez opieki na terenie szkoły. 

II. Warunki pobytu ucznia w szkole 

1. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami przy sali lekcyjnej i w ciszy czekają 

na nauczyciela. 

2. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego i 

bezpiecznego zachowania. 

3. Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają klasę w ładzie i czystości. 

4. W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie i cicho oraz przebywać na 

górnym korytarzu w pobliżu sali, gdzie będą uczestniczyć w lekcji. 

5. Uczniom w czasie przerw i lekcji nie wolno opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji 

także klasy, bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. 

6. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką 

nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica. 

7. Po skończonych zajęciach każdy uczeń udaje się do domu. 

8. Uczniowie zapisani do świetlicy przebywają tam pod opieką nauczycieli świetlicy. 

9. Uczniowie korzystający z terenu boiska lub placu zabaw poza godzinami swoich zajęć, 

nie są objęci opieką pracowników szkoły. 

10. Uczniowie mają obowiązek dbać o zdrowie i higienę osobistą, bezpieczeństwo swoje i 

kolegów.  

11. Po skończonych zajęciach nauczyciel kończący lekcje w danym dniu, w danej klasie 

dopilnowuje wyjścia uczniów z klasy i zamyka drzwi na klucz. Dotyczy to także sali 

gimnastycznej. 

12. Uczniowie klasy pierwszej są odbierani z szatni przed rozpoczęciem zajęć przez 

wychowawcę, a po skończonych lekcjach odprowadzani do szatni, skąd są odbierani przez 

rodziców lub osoby upoważnione. 
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13. Rodzice uczniów mogą wejść do szkoły jedynie w ważnych sprawach (wcześniejszy 

odbiór dziecka z powodu złego samopoczucia, wezwanie rodziców do szkoły na umówioną 

godzinę, umówione spotkanie z pedagogiem, wychowawcą, psychologiem, odbiór dziecka ze 

świetlicy szkolnej itp.). 

14. Rodzice nie mogą załatwiać swoich spraw w czasie godzin pracy szkoły i nauczycieli (w 

czasie lekcji czy podczas pełnienia dyżurów), chyba że wcześniej byli umówieni  z 

nauczycielem po zakończeniu jego zajęć. 

15.  Uczniowie czekający na późniejsze zajęcia pozalekcyjne udają się do świetlicy pod 

opiekę nauczyciela. 

16. Na placu zabaw, w szatni przy stołach ping-pongowych uczniowie mogą przebywać tylko 

pod opieką osoby dorosłej. 

17. Uczniowie nie mogą w czasie pobytu w szkole przebywać bez opieki osób dorosłych w 

sali lekcyjnej, w sali gimnastycznej, w szatni, na boisku szkolnym, na placu zabaw. 

18. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego wejścia do pomieszczeń 

pomocniczych szkoły jak np. kuchnia, pomieszczenia socjalne, pokój nauczycielski, 

magazyny sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

19. Gdy sprzyjają temu warunki atmosferyczne uczniowie mogą w czasie przerwy przebywać 

na szkolnym dziedzińcu pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

20. Jeśli lekcje odbywają się w dolnej świetlicy, uczniowie udają się tam zabrani przez 

nauczyciela spod świetlicy. Poruszają się w jednej grupie. Pierwszy przemieszcza się 

nauczyciel, który również asekuruje dzieci podczas zejścia po schodach. 

 

III. Dowóz uczniów 

1. Dowóz uczniów do szkoły tzw. autobusem szkolnym, w tym zapewnienie opieki w czasie 

przejazdu,  jest w kompetencjach organu prowadzącego szkoły. 

2. Nauczyciele zaprowadzają i odprowadzają uczniów do autobusu. 

IV.  Opieka nad dziećmi w świetlicy 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00. 

2. Każdemu wychowawcy świetlicy jest przydzielona grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. 

3. Wychowawca bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu zgłoszenia się dziecka na 

świetlicę, aż do momentu kiedy ją opuszcza. 

4. Uczniowie mają obowiązek zgłaszać wychowawcy każde opuszczenie świetlicy np. gdy 

wychodzą do toalety. 

5. Rodzic, opiekun odbierający dziecko ze świetlicy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu 

wychowawcy. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy pozostawia plecak przed jej drzwiami, nie blokując 

ciągów komunikacyjnych. 
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7. W czasie przerwy uczniowie wychodzą na korytarz, a pomieszczenie świetlicy jest 

wietrzone. 

8. W czasie przerw obiadowych wychowawca świetlicy w miarę możliwości sprawuje 

opiekę nad dziećmi. 

V. Zwolnienie ucznia z lekcji 

1. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica 

(opiekuna), w której podano: przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

2. Uczeń ten powinien okazać to zwolnienie w sekretariacie i wpisać się do „Rejestru 

zwolnień uczniów”. Jeśli ma zgodę na samodzielny powrót do domu, może sam opuścić 

szkołę. W innych przypadku czeka na rodzica/opiekuna lub inną osobę upoważnioną do 

odbioru. 

3. Uczeń nie będzie zwalniany na telefoniczną prośbę rodzica, jeśli ten nie zgłosi się 

osobiście po dziecko. 

4. Jeśli ze względu na stan zdrowia jest konieczne wcześniejsze odebranie dziecka ze szkoły, 

o tym fakcie informuje się rodziców telefonicznie. Dziecko pod opieką w sekretariacie lub na 

portierni czeka na odebranie przez rodzica/opiekuna lub inną osobę upoważnioną do odbioru. 

5. Uczeń, który nie uczęszcza na określone zajęcia (np. religia, wf) w przypadku, gdy są to 

lekcje pierwsze lub ostatnie dla ucznia – to na pisemną prośbę rodzica  może przychodzić na 

późniejsze godziny lekcyjne lub zostać zwolnionym do domu z końcowych lekcji. Takie 

zwolnienie powinno zostać dostarczone do wychowawcy na początku okresu obowiązywania 

zwolnienia. 

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć prowadzonych w szkole przez nauczyciela na: zawody 

sportowe, konkursy, próby itp. zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami (przedstawienie 

powodu zwolnienia i listy zwolnionych uczniów, karty wycieczki/wyjścia dyrektorowi i 

zainteresowanym nauczycielom). Uczniowie zwolnieni z zajęć dla w/w potrzeb szkoły są 

uważani za obecnych. 

7. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego przebywa na sali pod opieką 

nauczyciela. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na stan zdrowia, pozostaje pod opieką 

wychowawcy świetlicy. 

 

VI. Nieobecność ucznia 

1. Nauczyciel, który stwierdzi na kolejnej lekcji nieobecność ucznia, który był obecny w 

szkole na poprzednich lekcjach, niezwłocznie o tym fakcie powiadamia wychowawcę i 

dyrektora szkoły. 

2. Jeśli ucznia nie ma na terenie szkoły, natychmiast powiadamia się rodzica, w 

uzasadnionych przypadkach szkoła prosi o interwencję odpowiednią jednostkę policji. 
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VII. Obowiązki ucznia 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest informowanie nauczycieli, pracowników szkoły lub 

dyrektora o niepokojących zdarzeniach i obcych osobach przebywających na terenie szkoły. 

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłoszenie wypadku nauczycielowi, który prowadzi 

lekcję lub pełniącemu dyżur w czasie przerwy (jeżeli uczeń nie może zgłosić wypadku sam, 

zgłasza to świadek zdarzenia). 

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie zaginięcia swoich rzeczy tego samego dnia 

wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku obowiązujących w 

szkole.  

5. Uczeń, przebywając na terenie szkoły, a także poza jej terenem, zobowiązany jest do: 

właściwego i kulturalnego zachowania się, godnego reprezentowania imienia szkoły, 

okazywania szacunku osobom dorosłym i swoim kolegom, chronienia zdrowia swojego i 

innych, nie zażywania i posiadania żadnych używek. 

6. Uczeń może przebywać w szatni tylko na czas potrzebny do przebrania się. 

7. W czasie wf i pobytu na świetlicy plecaki i tornistry pozostają ułożone równo na korytarzu 

w taki sposób, by nie blokować ciągów komunikacyjnych. 

 

VIII. Granice odpowiedzialności szkoły i nauczyciela. 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela w czasie wykonywania swoich obowiązków, 

jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w 

tym czasie inny pracownik szkoły. 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw ponosi nauczyciel 

dyżurujący, a podczas wycieczek, zawodów, imprez kulturalnych - nauczyciele sprawujący 

opiekę nad uczniami.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem ucznia ani za wypadki 

ucznia w czasie samowolnego opuszczenia terenu szkoły lub samowolnego przebywania 

na jej terenie bez opieki. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy pozostawione w miejscu powszechnie 

dostępnym. 

6. Szkoła nie posiada zabezpieczonego przed kradzieżą miejsca odpowiedniego do 

przechowywania rowerów czy motorowerów i nie bierze odpowiedzialności za 

pozostawione na jej terenie pojazdy tego typu. 
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IX. Zakazy 

1. Uczniom zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, np.: złe samopoczucie, za zgodą poinformowanego przez 

szkołę rodzica (opiekuna), uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach, musi jednak 

pozostać na terenie szkoły do momentu przybycia rodzica (opiekuna np. osoby 

upoważnionej). 

3. Uczniów obowiązuje zakaz zaśmiecania pomieszczeń w budynku szkoły oraz terenu wokół 

szkoły. 

4. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach, skakania po schodach, 

popychania się nawzajem, siadania na parapetach okiennych, otwierania okien i wychylania 

się przez nie, przebywania w klasach, sali gimnastycznej, szatniach w-f bez opieki 

nauczyciela, przesiadywania w toaletach, jazdy na rowerach i innych pojazdach wokół 

budynku szkolnego, trzaskania drzwiami, a także wszelkich innych zachowań noszących 

znamiona niebezpieczeństwa i wandalizmu. 

5. W czasie trwania lekcji zabrania się hałasowania na korytarzach. 

6. Oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne nie może odbywać się poza terenem świetlicy. 

7. W sanitariatach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. 

Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego zgłaszania przypadków niszczenia i 

dewastowania mienia szkoły. 

8. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń: aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, odtwarzaczy multimedialnych 

MP3/MP. 

9. Uczeń, przebywający na terenie szkoły, w wyjątkowych sytuacjach może skorzystać z 

telefonu komórkowego tylko w czasie przerwy lub po lekcjach w celu kontaktowania się z 

rodzicami zgodnie z obowiązującą procedurą. 

10. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły innych zbędnych, drogich, wartościowych 

lub niebezpiecznych przedmiotów, substancji a także zabawek, które dodatkowo stanowiłyby 

obciążenie tornistra. Za ich ewentualne zagubienie czy zniszczenie – szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

11. Wszelkie przedmioty i substancje niebezpieczne będą odbierane uczniom i przekazywane 

rodzicom. 
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 X. Kary 

1. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia w/w regulaminu, uczeń może być ukarany karami 

przewidzianymi w Statucie Szkoły. 

2. Zniszczenie mienia szkoły przez ucznia będące następstwem naruszenia regulaminu może 

spowodować konsekwencje finansowe w stosunku do rodziców tego ucznia. 


