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Cel procedur - zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

1.Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; 

2.Ukierunkowanie ucznia na samodzielność, odpowiedzialność, okazywanie szacunku  

   oraz zrozumienie i poszanowanie zasad; 

3.Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi do budynku szkolnego.  

 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dziecka w szkole stosuje się następujące procedury: 

 

PRZEBYWANIE W BUDYNKU SZKOŁY 

§1  

 

1.Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą przebywać wyłącznie uczniowie i  pracownicy 

    szkoły. 

2.Rodzice załatwiający sprawy uczniów oraz inne osoby wchodzące do budynku zobowiązani 

    są do wpisania się do „zeszytu wejść” znajdującego przy wejściu głównym i pobrania 

    identyfikatora „Rodzic” /  „Gość”. 

2a.Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły ma prawo sprawdzić tożsamość osób 

     przebywających     na terenie budynku bez identyfikatorów. 

3.Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w celu pomocy swoim  

    dzieciom.  

4.Rodzice mogą wjeżdżać wózkami tylko przy głównym wejściu budynku.  Szkoła nie ponosi 

   odpowiedzialności za pozostawione wózki.  

5.Uczeń może korzystać wyłącznie z szatni przydzielonej klasie. 

6.Rodzice nie wchodzą do szatni. W razie potrzeby uczniom klas 0-III pomogą pracownicy 

   szkoły. 

7.Na okres ferii i wakacji uczniowie zobowiązani są do zabrania z szatni swoich ubrań i  

   butów. 

8.Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć, nie wolno im samowolnie  

   wychodzić poza budynek szkolny.  

9.Pracownicy niepedagogiczni mają prawo zwrócić uwagę uczniowi w razie zachowania 

   niezgodnego z procedurami szkolnymi. 
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ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  

§ 2 

 

1.Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy  

    od  godz. 6
30

 do 18
00

. 

2. Pozostali uczniowie otoczeni są opieką przez nauczycieli i pracowników szkoły od godz. 

    7
50

 do czasu zakończenia zajęć. 

3. Uczniowie klas 0 - III są odbierani przez nauczycieli ze świetlicy i z wyznaczonych miejsc 

    na korytarzu. 

4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli. 

5. Rodzice nie odprowadzają dzieci pod salę lekcyjną.  W razie spóźnień proszą pracownika 

    szkoły o odprowadzenie dziecka.  

6. Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów w wyznaczone miejsce  

    na korytarzu. 

7. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 0-III odbierają swoje dzieci z wyznaczonych miejsc.  

8. Rodzice/opiekunowie niemogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt  

   wychowawcy (jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy również wychowawcy świetlicy) w 

   formie pisemnej   informując  kto odbierze dziecko ze szkoły. 

9. W dni wolne od zajęć dydaktycznych  szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na prośbę  

    rodziców/opiekunów. 

10.W oddziałach przedszkolnych na prośbę rodziców szkoła może zapewnić opiekę w czasie 

    wolnych dni przedświątecznych. 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

§ 3 

 

1.Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie budynku  

   szkolnego od godz. 7
50 

do czasu zakończenia zajęć. 

2.Wychowawca klasy 0-III, lub inny nauczyciel rozpoczynający  lekcje,  zobowiązany jest  

   do przyprowadzenia dzieci ze świetlicy do wyznaczonego miejsca na korytarzu i 

   zaprowadzenia do sali lekcyjnej całej grupy klasowej.   

3.Wychowawca klasy 0-III, lub inny nauczyciel kończący lekcje zobowiązany jest do 

   sprowadzenia uczniów  do wyznaczonego miejsca, następnie odprowadza uczniów  

   uczęszczających do świetlicy do odpowiedniej sali świetlicowej. 

4.Jeżeli uczeń klas 0-III skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest 

   zobowiązany  zapewnić opiekę uczniom niezapisanych świetlicy do momentu przyjścia 

   rodziców.  

5.W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy mogą w niej przebywać w 

  przypadku, gdy liczebność grupy świetlicowej nie przekracza 25 osób. 
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UCZNIOWIE 

 

§ 4 

 

Każdy uczeń ma obowiązek szanować godność drugiego człowieka. 

 

1.Na żądanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły uczeń ma obowiązek potwierdzić 

     swoją tożsamość. 

2.Każdego ucznia obowiązuje zmiana obuwia, dbanie o czystość i porządek w najbliższym 

    otoczeniu szkoły. 

3.Każdy uczeń  ma obowiązek poszanowania  mienia szkoły. 

4.Za szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialna ponoszą  

   rodzice/opiekunowie prawni. 

5.Za wielokrotne łamanie ustalonych reguł, uczeń może ponieść konsekwencje zgodnie  

    z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

6.Deskorolki/rolki należy wnieść do szatni i nie używać aż do momentu wyjścia poza teren 

    szkoły. 

7.Uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione do szkoły wartościowe przedmioty. 

8.W czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych nie można opuszczać budynku 

   szkolnego.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..                                                                     …………………………… 

 Rada Rodziców                                                             Dyrektor szkoły 


