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Opracowanie zawiera zasady, procedury i regulaminy  związane                                

z bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i innych pracowników na terenie 

szkolnym Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach. 

Sposób prezentacji: 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce zasadami na 

zebraniach. 

3. Zapoznanie uczniów z dotyczącymi ich zasadami i regulaminami. 

4. Udostępnienie dokumentu do wglądu w bibliotece szkolnej. 

5. Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią dokumentu. 

 

Tryb dokonywania zmian: 

1. Wszelkich zmian może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek 

nauczycieli dyrektor placówki. 

2. Wnioskodawcą zmian mogą być rodzice. 

3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

 

Spis treści: 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

1.1. Prawa ucznia 

1.2. Obowiązki ucznia 

1.3 Zakazy obowiązujące ucznia 

2. Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie 

trwania zajęć i po ich zakończeniu. 

2.1 Zasady ogólne 

             2.2 Szczegółowe zasady dla poszczególnych etapów edukacyjnych ( budynków) 
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3. Zasady i regulaminy związane z bezpiecznym pobytem ucznia w szkole. 

3.1  Regulamin zajęć lekcyjnych 

3.2  Regulamin zachowania się uczniów na przerwach 

3.3  Regulamin sali lekcyjnej 

3.4  Zasady korzystania z szatni szkolnej 

3.5  Regulamin sali gimnastycznej 

3.6  Zasady korzystania z  boiska szkolnego 

3.7  Regulamin pracowni  komputerowej 

3.8  Regulamin pracowni fizycznej 

3.9   Regulamin pracowni chemicznej  

3.10 Regulamin pracowni technicznej 

3.11 Regulamin Placu Zabaw dla dzieci 

3.12 Regulamin chodzenia na krytą pływalnię uczniów klas I-III 

3.13 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  

        elektronicznych 

3.14 Regulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed 

         i po zajęciach   

3.15 Regulamin stołówki szkolnej 

3.16 Regulamin dyskotek szkolnych 

3.17 Regulamin wyjść i wyjazdów na zawody sportowe 

3.18 Regulamin wycieczek 

                             

4. Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły , urządzeń i sprzętu szkolnego. 

 

5. Obowiązki nauczycieli i  pracowników  niepedagogicznych szkoły w obszarze 

bezpieczeństwo i higiena pracy. 

            5.1 Obowiązki dyrektora szkoły 

            5.2 Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć 

            5.3 Ogólne zasady sprawowania opieki nad uczniami 

            5.4 Obowiązki nauczyciela podczas zajęć z uczniami 

            5.5 Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych 

            5.6 Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego 

            5.7 Postępowanie nauczyciela podczas wypadku 

            5.8 Powinności nauczyciela podczas wycieczki szkolnej 
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            5.9 Obowiązki pracowników niepedagogicznych 

 

6. Szczegółowe procedury i zasady postępowania w różnych sytuacjach związanych z 

zachowaniem i bezpieczeństwem uczniów. 

            6.1 Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów (e-papierosów) lub       
prawdopodobieństwa  palenia na terenie szkoły lub w innych miejscach                           
w których   prowadzone są zajęcia 

             6.2 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży lub 
prawdopodobieństwa, że uczeń dopuścił się kradzieży  

6.3 Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia    
 

6.4 Procedura powiadamiania i postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji 
przez ucznia       

 
6.5 Procedura postępowania w  przypadku prawdopodobieństwa, że uczeń jest pod 

wpływem środków psychoaktywnych 
 
6.6 Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły przez ucznia 
 
6.7 Procedura postępowania w przypadku używania wulgaryzmów wobec 

rówieśników oraz pracowników szkoły 
 
6.8 Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec 

innych uczniów (bójka, pobicie) oraz wymuszania lub wyłudzania pieniędzy 
 
6.9 Procedura postępowania w przypadku posiadania przedmiotów niedozwolonych 

na terenie szkoły 

            6.10 Procedura postępowania w przypadku prawdopodobieństwa, że uczeń   

        może targnąć się na własne życie 

6.11 Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, 

niewymagającego interwencji lekarza 

6.12 Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku oraz ogólne zasady 
postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 

6.13 Procedura postępowania w przypadku ewakuacji szkoły 

6.14 Procedury związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 

6.15 Procedura postępowania w przypadku przebywania osoby obcej na terenie 
szkoły 
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6.16 Procedura zachowania się uczniów przed zajęciami wychowania fizycznego 

6.17 Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica z zajęć szkolnych 

6.18 Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia                      
i uskarżania się na zły stan zdrowia 

6.19 Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy oraz inne 
uroczystości organizowane przez szkołę 

6.20 Procedura w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły ( klasy) 

6.21 Procedura  postępowania w przypadku wagarowania 

6.22 Procedura podawania leków wychowankom przez pielęgniarkę, nauczycieli              
i wychowawców 

6.23 Zasady postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu 
komórkowego na lekcji 

6.24 Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach. 

6.25 Procedura postępowania gdy uczeń musi wyjść do toalety 

6.26 Procedura postępowania w przypadku niepojawienia się nauczyciela na 
zajęciach 

6.27 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel w czasie zajęć poczuje się 
źle lub musi wyjść do toalety i zaistnieje konieczność opuszczenia sali lekcyjnej   

6.28 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel w czasie dyżuru poczuje 
się źle lub musi  wyjść do toalety i zaistnieje konieczność opuszczenia miejsca 
jego sprawowania 

6.29 Zasady prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

6.30 Procedura powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów                       
o trudnych sytuacjach 

6.31 Procedura współpracy z rodzicami 

6.32 Procedura postępowania z uczniami, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, 
zajęciach wychowania fizycznego lub wychowania do życia w rodzinie 

6.33 Procedura sprawowania opieki nad uczniami, którzy nie uczestniczą w lekcjach 
religii, wychowania fizycznego, lub wychowania do życia w rodzinie 

6.34 Zasady obiegu informacji w szkole 

6.35 Procedura stałego wcześniejszego zwalniania z zajęć 

6.36 Procedura ubiegania się o kartę rowerową 

6.37. Procedura wyjścia z klasą poza teren szkoły  na terenie miasta 
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6.38..Procedura przebywania rodziców i osób postronnych na terenie szkoły. 

 

 

ZASADY, PROCEDURY I REGULAMINY  ZWIAZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 

UCZNIÓW, NAUCZUCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW  NA TERENIE SZKOLNYM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO W KĘTACH 

 

Za teren szkoły uznajemy 2 budynki szkoły  wraz z otaczającym je terenem wyznaczonym 

przez ogrodzenie. Na tym terenie znajdują się : 

-przed szkołą główną otwarty dla wszystkich mieszkańców Plac Zabaw, 

- parking samochodowy dla pracowników, teren dla rowerów, 

- za szkołą boisko szkolne i teren rekreacyjny. 

 

   1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

1.1 Uczniowie mają prawo do: 

 -ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej i psychicznej, a także ochrony przed poniżającym traktowaniem, 

- uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania. 

1.2 Uczniowie mają obowiązek: 

- zachowywać się  bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, 

- przestrzegać zasad zachowania oraz regulaminów związanych z przebywaniem na terenie 

szkoły . 

1.3 Uczniowie nie mogą: 

- zapraszać do szkoły osób obcych, 

-zakłócać ładu i porządku, 

-zażywać używek, 

-siadać na parapetach, 

-stwarzać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu swojemu lub innych, 
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-uderzać przedmiotami, otwierać okien bez zgody nauczyciela , wychylać się przez okna, 

wyrzucać przez okna jakichkolwiek przedmiotów, 

-niszczyć mienia szkoły stanowiącego własność społeczną. 

 

2. ZASADY ZACHOWANIE UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU 

SZKOLNEGO W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ I PO ICH ZAKOŃCZENIU  

2.1 Zasady ogólne 

1. Uczniowie mogą przebywać na terenie obiektów szkoły w czasie trwania zajęć,                          

a także do 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i do 15 minut po ich 

zakończeniu. 

2. Po zakończeniu zajęć uczniowie bezzwłocznie udają się do szatni, a następnie 

opuszczają teren szkoły. 

3. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych uczniowie mogą przebywać w szkole na 

zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach organizowanych przez Samorząd Szkolny, 

wychowawców klas lub innych nauczycieli tylko pod opieką osób upoważnionych. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły po 

zajęciach za zgodą dyrektora lub wyznaczonego nauczyciela. 

5. Od czasu rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia obowiązuje bezwzględny zakaz  

opuszczania budynku ( terenu) szkoły. 

6. Na boisku szkolnym, placu zabaw uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką 

nauczyciela, przestrzegają przy tym odrębnych regulaminów :  Regulamin Placu 

Zabaw, Regulamin przebywania na boisku szkolnym. 

7. Na terenie otaczającym szkołę uczniowie po zakończeniu zajęć przebywają wyłącznie 

na odpowiedzialność rodziców. 

8. Wszelkie imprezy  organizowane na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych  

mogą odbywać się jedynie za pozwoleniem Dyrektora szkoły. 

9. W czasie przerw między lekcjami   uczniowie przebywają  na korytarzach szkolnych. 

10. W ciepłe i suche dni za zgodą  dyrektora szkoły mogą opuścić budynek szkoły                         

i przebywać za szkołą na terenie rekreacyjnym. 

11. Jeżeli zajęcia lekcyjne wymagają opuszczenia sali lekcyjnej lub terenu szkoły 

uczniowie wychodzą na zewnątrz pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

12. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę. 

13. W budynku szkoły uczeń może przebywać tylko w odpowiednim zmiennym obuwiu 

miękkim. Za miękkie uważa się obuwie tekstylne oraz obuwie typu sportowego na 

gumowej podeszwie (trampki, półtrampki,  adidasy). 
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14. W sytuacjach nadzwyczajnych uczniowie mają bezwzględny obowiązek 

podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby prowadzące akcję 

ratowniczą i ewakuacyjną. 

15. Szkoła nie odpowiada za przedmioty będące własnością ucznia, których posiadanie                

w szkole jest zbędne np. przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ozdoby, 

telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny. 

16. Uczniowie mogą być zobowiązani do wykonania drobnych prac porządkowych, 

zwłaszcza jeżeli polegają one na usuwaniu skutków niewłaściwego ich postępowania, 

prac upiększających szkołę lub jej otoczenie. 

17. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania majątku szkolnego i dbania o czystość                

i estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych. 

18. Zabrania się wnoszenia na teren szkoły papierosów i innych używek, niebezpiecznych 

przedmiotów, substancji łatwopalnych, leków (leki mogą być stosowanie tylko w 

przypadku pisemnej informacji od rodziców o konieczności ich stosowania) oraz 

zwierząt. 

19. Uczniowie mogą opuścić teren szkoły na zasadach opisanych w procedurze zwalniania 

uczniów z zajęć. 

20. Za złamanie regulaminu grożą konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

 

2.2  Zasady szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych                           

i   budynków. 

 

Klasy  I-III mały budynek 

1. Uczniowie klas I-III wchodzą do małego budynku i idą do szatni, gdzie zmieniają 

obuwie i zdejmują  wierzchnie   okrycie. 

  o godzinie 7.45 wchodzą na 1 piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne                          

i przebywają tam pod opieką nauczycieli dyżurujących do godziny 8.00. 

 od godziny 8.00  uczniami opiekują się odpowiedni nauczyciele mający                     

z nimi zajęcia. 

2. Po zakończonych lekcjach uczniowie są sprowadzani do szatni przez uczącego 

nauczyciela. 

3. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć i przerw zawarte są w odrębnym 

Regulaminie dyżurów. 
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5. Do małego budynku przychodzą  od 6.30 uczniowie zapisani do świetlicy. Udają się do 

sali nr 4, gdzie przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy do 7.50 skąd udają  się                       

z wychowawcą do dużego budynku. 

 

Klasy III –VII SP oraz II-III Gimnazjum 

1. Uczniowie klas III-VII oraz II-III Gimnazjum wchodzą odpowiednim wejściem ( dołem) 

do szatni szkolnej. 

2. Po przebraniu udają się na odpowiednie piętro pod salę lekcyjna, w której odbywają 

się ich zajęcia i oczekują na rozpoczęcie lekcji. 

3. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają budynek szkolny. 

4. Szczegółowe zasady zachowania określają odrębne regulaminy : Regulamin szatni 

szkolnej, Regulamin zachowania podczas przerw, Regulamin zajęć lekcyjnych, 

Regulamin sali lekcyjnej, Regulamin pracowni chemicznej, Regulamin pracowni 

fizycznej, Regulamin pracowni technicznej, Regulamin sali komputerowej, Regulamin 

sali gimnastycznej. 

 

 

3.REGULAMINY 

 

3.1 REGULAMIN  ZAJĘĆ   LEKCYJNYCH 

 

1. Zajęcia lekcyjne trwają od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie                          

z planem zajęć uczniów. 

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne. 

3. Po dzwonku rozpoczynającym lekcję, uczniowie ustawieni parami stoją 

     przed salą, w której będą mieli zajęcia i spokojnie czekają na nauczyciela.  

4. Po wejściu do klasy uczniowie wykonują czynności porządkowe, polegające                             

na ustawieniu stolików i krzeseł, przygotowaniu podręczników na ławce. 

5. Uczniowie, stojąc przed swoimi krzesłami,  witają się z nauczycielem, po czym siadają. 

6. W trakcie lekcji uczniów obowiązuje  kulturalne zachowanie i aktywny udział                            

w zajęciach. Zabieranie głosu przez uczniów następuje w sposób uporządkowany tzn. 

za zgodą nauczyciela, chyba, że nauczyciel w związku z charakterem pracy dopuści 

inny sposób komunikowania się. 

7. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza obecność i na bieżąco odnotowuje spóźnienia.  
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8. Nauczyciel powinien zakończyć lekcję kilka minut przed dzwonkiem,      i dopilnować, 

aby pozostawić salę lekcyjną we właściwym stanie (czysta tablica, ławki i krzesła 

uporządkowane, wywietrzona klasa). 

9. Jeżeli w czasie zajęć do klasy wchodzi osoba dorosła, uczniowie powinni wstać, 

siadają na polecenie nauczyciela. 

10.  Uczniowie opuszczają salę lekcyjną (np. do toalety) za zgodą nauczyciela. 

11.  Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać szkoły i wychodzić poza jej teren.  

12.  Zajęcia poza szkołą mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

13.  O zmianach w planie lekcji uczeń winien być poinformowany  albo przez 

wychowawcę, albo przez innych nauczycieli albo informacje umieszczone na tablicy 

ogłoszeń. 

14.  Uczniowie klas I –III mają możliwość przechowywania w szkole podręczników oraz 

innych pomocy dydaktycznych w salach lekcyjnych w wyznaczonych miejscach                   

(w miarę możliwości i potrzeb). 

15.  Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich 

uczniów na początku roku szkolnego.  

16.  W razie potrzeby  nauczyciel określa inne, pożądane zasady zachowania uczniów. 

 

 

3.2 REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW NA PRZERWACH 

 

1. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzach pod opieką dyżurujących nauczycieli.  

2. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają się ich 

zajęcia. 

3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad dobrego wychowania stosować się            

do uwag i zaleceń pracowników szkoły, w szczególności nauczycieli pełniących dyżur. 

4. Jeżeli uczeń zaobserwuje zachowania negatywne, ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi 

dyżurującemu. 

5. Uczniowie udający się do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu                  

na właściwe piętro najpóźniej po sygnale dzwonka na lekcję. 

6. Uczniowie mają obowiązek dbać o porządek i czystość w salach lekcyjnych,                                

na korytarzach i w toaletach. 

7. Uczniom nie wolno przebywać podczas przerwy w salach bez opieki nauczyciela. 

8. Na dźwięk pierwszego dzwonka uczniowie ustawiają się przed salami lekcyjnymi                          

i w spokoju oczekują na przyjście nauczyciela. 

9. W klasach I – III  podczas przerwy śniadaniowej uczniowie mogą przebywać w klasie pod 

opieką nauczyciela i spożywać śniadanie, mogą też przebywać na korytarzu pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. 
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10. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – schodzą                              

i wychodzą zawsze prawą stroną. 

11. Zabrania się: 

 wnoszenia kurtek do klas i innych pomieszczeń szkolnych,  

 wychodzenia poza teren placówki podczas pobytu ucznia w szkole,  

 wychodzenia przed budynek szkoły,  

 samowolnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na terenie szkoły                                  

i wykorzystywania do zabaw i ćwiczeń przyrządów znajdujących się na boisku 

szkolnym (stwarza to sytuację niebezpieczną dla ćwiczącego i innych uczniów),  

 przechodzenia przez ogrodzenie posesji  szkoły,  

 otwierania okien na korytarzach i w toaletach,  

 biegania po schodach i korytarzach, popychania innych  oraz siadania na schodach, 

barierkach i parapetach okiennych, 

 zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczniów oraz 

pracowników szkoły, 

 znęcania się fizycznego i psychicznego nad innymi,  

 zabawę przedmiotami i substancjami, które mogą spowodować zagrożenie zdrowia,  

życia lub szkodę materialną, 

 utrudniania innym poruszania się po szkole. 

 

 

 

3.3 REGULAMIN  SALI   LEKCYJNEJ 

 

Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do przestrzegania   przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1. Uczniowie przed lekcją  czekają ustawieni w parach  na nauczyciela    i w jego obecności 

wchodzą do klasy. Mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela. 

2. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek w swoim miejscu pracy (na ławce 

mogą znajdować się przedmioty, które są potrzebne do lekcji zaś plecaki pod ławką). 

3. Uczniowie nie mogą kołysać się na krzesłach,  chodzić po klasie w czasie lekcji bez zgody 

nauczyciela. 

4. Uczeń może korzystać w czasie lekcji ze sprzętu i różnych pomocy dydaktycznych 

znajdujących się w pracowni zgodnie z ich przeznaczeniem ale  tylko za zgodą 

nauczyciela oraz oddać po zakończonych zajęciach. 
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5. W razie uszkodzenia sprzętu wynikłego z niewłaściwego użytkowania, koszty ponoszą 

rodzice ucznia. 

6. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi zauważone  wszelkie szkody (zniszczona ławka, 

krzesło itp.) 

7. Podczas lekcji nie można używać sprzętu nagrywającego, fotograficznego oraz 

telefonów. 

8. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien.  Jeżeli okno jest otwarte, nie 

wolno wychylać się przez nie. 

9. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta. 

10. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu danej pracowni, z którym 

zapoznaje ich nauczyciel na początku roku szkolnego. 

 

 

3.4 REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ 

 

1. Uczniowie przebierają się w wyznaczonych dla danej klasy  miejscach                                        

z zachowaniem ciszy. 

2. Obuwie, w którym chodzą  po szkole wkładają do worka (podpisanego)   i wieszają go 

w wyznaczonym  miejscu (mały budynek). 

3. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się. 

4. Uczniów korzystający z szafek szkolnych (duży budynek) obowiązuje odrębny 

regulamin. 

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK UBRANIOWYCH 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Szafki są własnością szkoły. 
2. Uczeń nabywa praw do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w  

Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach. 
3. Jedna szafka przeznaczona jest dla jednego ucznia. 
4. Na każdej szafce wygrawerowany jest numer, zgodny z numerem klucza jaki 

otrzymują uczniowie. 
5. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który 

pozostaje w szkole i nie polega wydawaniu. 

OBOWIĄZKI SZKOŁY                                                                                           

1. Szkoła zapewnia: 

-  przydział jednej szafki dla każdego użytkownika,                              
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- naprawę i konserwację szafek. 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia 
w przypadku: 

-  naprawy,                                                                                                                          

- przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub    

uchodzących za niebezpieczne,                                      

-    na okres wakacji . 

3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów wraz z przydzielonymi numerami szafek. 
4. Wychowawca klasy, na zakończenie edukacji w placówce sprawdza stan szafek 

i odbiera od uczniów klucze. 

NAPRAWY 

1. Uczeń zgłasza usterkę lub zgubienie klucza na piśmie do wychowawcy klasy. 
2. W zgłoszeniu powinien znaleźć się numer szafki, rodzaj usterki. 
3. Wychowawca klasy na zgłoszeniu potwierdza własnym podpisem, że uczeń jest 

przydzielony do wskazanej szafki. 
4. Uczeń ze zgłoszeniem podpisanym przez wychowawcę udaje się do woźnej szkolnej. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego 
przepisów. 

2. Uczniowie powinni dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek, dlatego zabrania 
się wykonywania napisów, rysunków, oklejania szafek zarówno w środku,  jak i na 
zewnątrz szafki. 

3. Uczniowie nie mogą zamieniać się szafkami. 
4. Wszelkie usterki uczniowie powinni zgłaszać na piśmie do wychowawcy klasy, który po   

potwierdzeniu ich tożsamości, kieruje ich do woźnej szkolnej. 
5. Uczniowie nie przechowują w szafce  szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki. 
6. Wszystkie plastikowe butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone. 
7. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów 
gimnastycznych), czy nieświeżych kanapek. 

8. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szafki przez ucznia koszty naprawy 
ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie). 

9. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
10. W sytuacji zagubienia przez ucznia klucza do szafki – za dorobienie klucza lub  

wymianę zamka, uczeń uiszcza opłatę na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Bohaterów Monte Cassino w Kętach w sekretariacie szkoły w wysokości adekwatnej 
do poniesionych kosztów. 
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11. Uczeń nie może samodzielnie dorobić klucza do szafki. 
12. Okresowej kontroli kluczy dokonuje wychowawca klasy przynajmniej dwa razy 

w semestrze. 
13. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest 

równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu. 
14. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu 

(lub innemu pracownikowi szkoły) odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo. 
15. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe                      

w szatni uczniowie niezwłocznie powinni zgłaszać wychowawcy, woźnej bądź 
konserwatorowi. 

16. Do szatni mają wstęp  wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 

 

WYDAWANIE KLUCZY 

 Uczeń otrzymuje klucz do szafki z numerem na kluczu, identycznym z numerem  szafki. Klucz 

podlega zwrotowi na zakończenie  edukacji w Szkole Podstawowej nr 2  w Kętach. 

     Wychowawca sporządza listę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz  numerem 

przydzielonego klucza i przekazuje ją do  5 września  dyrektorowi szkoły. 

 

ZWROT KLUCZY 

1. Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze zgodne z wydanymi numerami. 
2. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane. 
3. Klucze zwracane są do wychowawcy klasy najpóźniej w ostatnim dniu nauki. 
4. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed 

odebraniem dokumentów. 

 

ZGUBIENIE KLUCZY 

1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o tym fakcie wychowawcę. 

2. Dorobienie klucza lub wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty 
zgłoszenia. 

       Niepodporządkowanie się  Regulaminowi grozi: obniżeniem stopnia z zachowania,                       

notatką do rodziców. 

 

Postanowienia Końcowe:  
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1.Uczeń i jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania 

niniejszy Regulamin.                                                                                                                                                       

2.Sprawy nie objęte Regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły. 

      

 

3.5 REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 
oraz do          organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych  i okolicznościowych. 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 
3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: 

  koszulka i spodenki lub dres, oraz sportowe obuwie na miękkiej, niebrudzącej  

podeszwie. 

4. Ćwiczący przebiera się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należnym 
porządku.  W  czasie przebywania uczniów w sali gimnastycznej szatnia powinna być 
zamknięta. 

5. Przygotowanie wyposażenia sali gimnastycznej do zajęć jest obowiązkiem 
nauczyciela, a w  przypadku potrzeby wprowadzenia zmian podczas zajęć, powinno 
odbywać się w sposób bezpieczny, zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

6. Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i jeśli to 
możliwe usunięty z sali gimnastycznej lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony 
przed użyciem. 

7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt sportowy mogą być wykorzystywane tylko 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych 
      zajęciach w oznaczonych miejscach. 

9. Dzieci i młodzież uczestnicząca w lekcjach wychowania fizycznego lub zajęciach 
dodatkowych ma bezwzględny obowiązek stosować się do poleceń nauczyciela. 

10. Utrzymanie sali gimnastycznej i szatni w czystości należy do obowiązków 
pracowników szkoły.  

11. Za stan urządzeń i sprzętu  oraz ich odpowiedni dobór do ćwiczeń, a także za 
bezpieczeństwo ćwiczących  odpowiedzialny jest nauczyciel. 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela  
13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia 

uczniowie powinni natychmiast poinformować nauczyciela. 
14. Wszelkiego rodzaju biżuteria i inne  kosztownie przedmioty powinny być 

pozostawiane w depozycie u nauczyciela.  
15. Korzystający z sali gimnastycznej obowiązani są zachować porządek i czystość                    

w trakcie oraz po zajęciach, a także dbać o sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali.               
W przypadku udowodnionej, celowej dewastacji  wyposażenia ponoszą oni 
materialną  odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.  
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16. Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, jak biżuteria, 
telefony komórkowe, pieniądze itp. 
 
 

3.6 REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO 

 

1. Administratorem boiska jest  Szkołą Podstawowa nr 2 w Kętach. 
2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć                             

z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz 
zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły.  

3. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów 
szkoły odbywają się w obecności nauczyciela. 

4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem 
instruktora sportu lub osoby odpowiadającej za najem boiska.  

5. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim 
uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (podpisanie umowy najmu). Warunkiem korzystania               
z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

6. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania             
z obiektu przez osoby spoza szkoły. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie             
z ich przeznaczeniem zabrania się: 

a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 
boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
d) palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 
e) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
h) wprowadzania zwierząt, 
i) korzystania z boiska bez zgody instruktora sportu. 

8. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela 
wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie.  

9. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel 
prowadzący zajęcia. 

10. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do 
zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

 

3.7 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ  
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1. Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne                              
z niniejszym regulaminem. 

2. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.  
3. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.  
4. Z pracowni mogą korzystać uczniowie szkoły odbywający w niej zajęcia z informatyki, 

innych przedmiotów lub zajęć pozalekcyjnych.  
5. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję, spokojnie bez przepychania 

i zajmują wcześniej wyznaczone miejsca. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym 
utrzymuje ład i porządek. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego stanowiska.  

6. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik komputera (lub użytkownicy, jeżeli przy 
jednym stanowisku siedzi więcej osób) zobowiązany jest sprawdzić porządek na 
stanowisku pracy oraz sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować (zauważone 
usterki należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia) a także 
dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło, nachylenie 
monitora, położenie klawiatury, itp.).  

7. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia 
prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających                
w pracowni.  

8. Zabrania się spożywania posiłków i napojów na stanowiskach komputerowych pracowni, 
jak również wchodzenia do pracowni z nimi.  

9. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni.  
10. Użytkownicy komputerów obsługują wyłącznie zewnętrzne urządzenia sterujące 

komputera. Bez zgody nauczyciela prowadzącego nie wolno dotykać ani odłączać 
jakiegokolwiek okablowania w pracowni, jak również elementów wewnątrz obudowy 
komputera lub plomb gwarancyjnych. Niedozwolone jest dokonywanie przez 
użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne 
manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy. 
Bezwzględnie zabrania się samowolnej regulacji parametrów ekranu monitora. Wszelkie 
awarie należy zgłaszać nauczycielowi.  

11. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia 
swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, 
należy natychmiast  powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

12. Zabrania się bez zgody prowadzącego zajęcia przynoszenia do pracowni przedmiotów nie 
będących bezpośrednimi pomocami naukowymi, własnych nośników informacji, 
magnesów, metali namagnesowanych, pojemników z cieczami i innych przedmiotów 
niebezpiecznych.  

13. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno z nich 
nic usuwać ani samowolnie zmieniać.  

14. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych określonych przez 
nauczyciela.   

15. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego 
używania w pracowni dyskietek, płyt CD i oprogramowania pochodzących z nieznanych 
źródeł. Użycie własnych nośników możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela 
i sprawdzeniu programem antywirusowym.  

16. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.  
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17. Zgodnie z prawami autorskimi oraz w trosce o sprzęt, zabrania się kopiowania 
oprogramowania zgromadzonego w komputerach, zmiany konfiguracji sprzętowej 
i programowej komputerów, oraz samowolnych instalacji jakiegokolwiek 
oprogramowania.  

18. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami antywirusowymi, niszczącymi 
zasoby programowe i sprzętowe.  

19. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.  
20. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer, wykonać czynności porządkowe, 

wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem. Opuszczenie pracowni jest możliwe dopiero 
po pozwoleniu nauczyciela.  

 

 

3.8 REGULAMIN  PRACOWNI  FIZYCZNEJ 
 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone 
stanowiska. 

2. Nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń bez polecenia nauczyciela. 

3. Ćwiczenia należy wykonywać w ciszy i skupieniu. 

4. Przy pracy należy zachować daleko idącą ostrożność (bhp). 

5. Na stole winny się znajdować jedynie te przyrządy, materiały i narzędzia, które są      

niezbędne do wykonywania pracy. 

6. Należy pozostawić stoły i najbliższe otoczenie pracowni w takim porządku, 
w jakim znajdowały się przed zajęciami. 

7. Zabieranie ze sobą jakichkolwiek pomocy naukowych jest surowo zabronione. 

8. Zauważone uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i wyposażenia pracowni należy zgłosić 

nauczycielowi. 

9. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi. 

10. Przyrządy doświadczalne pomagają przygotować jak i odłożyć w wyznaczone miejsce 

zawsze dyżurni klasowi. 

11. Zestawy doświadczalne służą celom naukowym, a nie zabawie, dlatego należy 

wykorzystywać je zgodnie z założeniem nauczyciela. 

12. Bez pozwolenia nauczyciela nikt nie może przebywać na zapleczu pracowni fizycznej. 
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3.9 REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

 

1. W laboratoriom chemicznym  uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 

Zabrania się uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyraźnego polecenia 

nauczyciela. 

2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez 

nauczyciela. 

3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 

4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne 

wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela. 

5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na 

ławkach i stołach laboratoryjnych mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne 

do pracy. Torby, plecaki czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia. 

6.W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spożywczych  nie 

wolno kłaść na ławkach i stołach laboratoryjnych.  

7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu bez pozwolenia 

nauczyciela. 

8. Jeżeli uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien 

natychmiast zgłosić to nauczycielowi. 

9. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się 

substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy 

niezwłocznie zawiadomić nauczyciela i podać okoliczności wypadku. Uczeń może 

samodzielnie uprzątnąć (zetrzeć) jedynie niewielkie ilości rozsypanych , bądź rozlanych 

substancji, natomiast jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi każde poważniejsze 

zdarzenie. 

10. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą należy przemywać 

zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut. 
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3.10 REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ 

 

Uczeń ma prawo: 

1. Znać program nauczania zajęć technicznych w danym roku szkolnym. 
2. Znać na bieżąco oceny z przedmiotu. 
3. Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć. 
4. Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej. 
5. Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne. 
2. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
3. Przestrzegać zasad organizacji pracy. 
4. Szanować mienie pracowni. 
5. Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni. 
6. Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów. 
7. Wykonywać polecenia nauczyciela. 
8. Przestrzegać regulaminu pracowni. 

 

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych: 

1. Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję. 
2. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy. 
3. Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 
4. Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem 

nauczyciela. 
5. Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
6. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi. 
7. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada 

materialnie uczeń lub zespół klasowy. 
8. Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć. 
9. Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do 

obowiązków ucznia. 

 

Uczniowi kategorycznie zabrania się: 
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1. Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne. 
2. Dotykać części maszyn będących w ruchu. 

 

BHP 

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE 

W PRACOWNI TECHNICZNEJ 

 

1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów. 
2. Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP 

omówionymi w toku zajęć. 
3. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela. 
4. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod 

nadzorem nauczyciela. 
5. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia. 
6. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był 

skierowany w stronę ciała ludzkiego. 
7. Nie pracować uszkodzonymi narzędziami. 
8. Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy. 
9. Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela. 
10. O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi. 

 

 

3.11 REGULAMIN SZKOLNEGO PLACU ZABAW 

         
1. Plac zabaw  zlokalizowany w ogrodzie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach 

przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat. 
2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, opiekuna 

prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
3. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych mogą przebywać na terenie placu zabaw 

wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli. 
4. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać 

wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora 
placówki. 
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6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz palenia tytoniu. 

7. Zabrania się w szczególności: 
- przebywania osobom nieupoważnionym, 
- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych, 
- zaśmiecania terenu, 
- niszczenia zieleni, 
- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp., 
- wprowadzania zwierząt, 
-wchodzenia w butach na szpilce. 

8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą 
opiekunowie. 

9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 
 
 

 

3.12 REGULAMIN CHODZENIA NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ   PRZEZ UCZNIÓW     

KLAS  I-III 

 

1. Nauczyciel prowadzi uczniów ze szkoły na basen po sprawdzeniu obecności. 

2. Na basenie uczniowie przebywają pod opieką   nauczyciela , instruktora nauki  

   pływania i ratowników. 

3. Jeżeli nad grupą sprawuje opiekę jeden nauczyciel: 

    a) uczniowie przebierają się w szatni -  chłopcy w męskiej a dziewczynki w damskiej. 

Nauczyciel sprawuje opiekę nad jedną z grup a następnie czeka na uczniów przed 

szatnią. 

      b)cała grupa przebiera się w szatni dla niepełnosprawnych (jeżeli jest wolna) i wówczas 

nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem całej grupy. 

4. Jeżeli nad grupą sprawuje opiekę dwóch nauczycieli wówczas jeden sprawuje   

opiekę nad chłopcami drugi nad dziewczynkami. 

Jeden nauczyciel- kobieta czuwa nad uczennicami w szatni.  

Drugi nauczyciel- kobieta w miarę możliwości w zależności od sytuacji towarzyszy uczniom 

w szatni męskiej. 

5. Po zajęciach nauczyciel prowadzi uczniów do szkoły na dalsze lekcje. 

6. Jeżeli zajęcia na basenie są ostatnimi zajęciami w planie:  

a) nauczyciel prowadzi uczniów do szkoły skąd się rozchodzą do domu. 

b) rodzice lub opiekunowie prawni mogą odebrać dziecko z basenu osobiście po 

złożeniu u dyrektora szkoły odpowiedniego podania i uzyskaniu zgody./wzór  

załącznik  nr 1 / 

7. Jeżeli w danym dniu uczeń nie może brać udziału w zajęciach na pływalni  

   (np. z powodu złego samopoczucia)   
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a) powinien posiadać strój sportowy umożliwiający wejście na basen, 

b) rodzic może go zwolnić i zabrać do domu  po uprzednim wpisie do księgi zwolnień. 

8. Dzieci, które z powodu przeziębienia lub innych przyczyn nie będą brały udziału w 

zajęciach na     basenie mogą w tym czasie przebywać na świetlicy. Dotyczy to wyłącznie 

dzieci, które są zapisane do świetlicy. 

Ponieważ w przedstawionych procedurach trudno przewidzieć wszystkie mogące się zdarzyć 

sytuacje, należy przyjąć zasadę, że nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo ucznia do 

momentu przekazania go innej osobie przejmującej nad nim opiekę i odpowiedzialność lub 

po przyprowadzeniu ucznia do szkoły. 

 

 

 

3.13 REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I INNYCH    

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

 

Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w poniższym regulaminie.  

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefon lub inne urządzenie na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi materialnej odpowiedzialności za zagubiony, 

uszkodzony  lub skradziony sprzęt elektroniczny.  

2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz używania telefonów 

komórkowych obowiązuje również w czasie zajęć: na sali gimnastycznej, boisku 

sportowym, wycieczce (np. w czasie zwiedzania obiektów, w muzeum, teatrze, itp.), 

bibliotece, apelach i uroczystościach szkolnych. Aparaty powinny być wyłączone                    

i schowane do plecaka/ torby, dotyczy to również słuchawek. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować 

aparat telefoniczny lub inne urządzenie telefoniczne. 

4. Istnieje możliwość dobrowolnego zdeponowania telefonu komórkowego w czasie 

lekcji u nauczyciela, w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu (koszyk, 

pudełko).  

5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych możliwe jest 

wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie                          

o grożącym niebezpieczeństwie). 

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 

elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący 

lekcje.  
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7. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami                               

z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych. Telefon i inne urządzenia 

elektroniczne mogą być używany w trybie „cichym”.  

8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania dźwięku i obrazu. 

Nagrywanie jest dozwolone po wyrażeniu zgody przez dyrektora lub nauczyciela. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych w bibliotece szkolnej oraz  toaletach szkolnych.  

10. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.  

 

 

3.14 REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI PODCZAS PRZERW                   

MIĘDZYLEKCYJNYCH ORAZ PRZED I PO ZAJĘCIACH 

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego i  wchodzi                    

w zakres     podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Dyżury nauczycieli są organizowane w celu zapewnienia prawidłowej opieki                           

i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych. 

3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz ład                 

i porządek na wyznaczonej kondygnacji. 

4. Dyżury są obowiązkowe. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych 

szkoły. 

5. W ustalaniu harmonogramu dyżurów uwzględnia się następujące zasady: 

wicedyrektorzy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele 

bibliotekarze, pedagodzy, nie pełnią dyżurów. Kobiety ciężarne mogą być zwolnione  

z dyżuru na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

6. Nauczyciele pełnią dyżury wg opracowanego planu. 

7. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych. 

8. W wypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie dyżurów zespół opracowujący 

dyżury zobowiązany jest do powiadomić o zmianie nauczycieli oraz  dyrektora 

(wicedyrektorów). 

9. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są szatnia, hol- przewiązka ,boisko, 

stołówka, korytarz na parterze , korytarz I piętra, korytarz II piętra, i korytarz na 

parterze w małym budynku (przed lekcjami) oraz korytarz I piętra w małym budynku. 

10. W stołówce szkolnej podczas obiadu w czasie długich przerw dyżur pełnią nauczyciele 

wg ustalonego harmonogramu. 

11. Nauczyciele wychowania fizycznego między zajęciami wychowania fizycznego na hali         

i basenie dyżurują w wyznaczonych miejscach ( korytarz, szatnia). 
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12. Dyżur przed lekcjami  nauczyciel rozpoczyna o 7.45 co oznacza , że od tego momentu 

nauczyciel znajduje się  już na wyznaczonym stanowisku.  

13. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje także jego 

dyżur przed i po zakończeniu lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur 

zgłasza to dyrektorowi   ( wicedyrektorowi), który wyznacza innego członka Rady 

Pedagogicznej do pełnienia dyżurów. 

14. W czasie przerwy śniadaniowej w małym budynku nauczyciele pełnią dyżur według 

ustalonego harmonogramu. Po zjedzeniu posiłku  (śniadania, posiłku obiadowego) 

dzieci wychodzą na korytarz.  

15. W  małym budynku nauczyciel –wychowawca pełni dyżur w klasie podczas przerw, 

które wchodzą w zajęcia zintegrowane. 

16. Jeden z nauczycieli  pełniących  dyżur w czasie przerwy obiadowej w małym budynku 

odprowadza uczniów na stołówkę i przyprowadza ich po posiłku do szkoły. W tym 

czasie drugi nauczyciel dyżurujący pełni dyżur na korytarzu. 

17. W małym budynku szkoły  na korytarzu przy sali gimnastycznej pełni dyżur nauczyciel, 

którego klasa rozpoczyna lekcję wychowania fizycznego. 

18. Nauczyciel , kończący lekcje w klasie  na pierwszej zmianie w małym budynku 

odprowadza uczniów  do świetlicy. 

19. Dyżur w szatni  w małym budynku pełni  nauczyciel sprowadzający klasę po zajęciach 

dydaktycznych. 

20.  Jeżeli nauczyciel nie ma dyżuru sprowadza klasę do szatni po skończonych przez nią 

zajęciach dydaktycznych. 

21. Klasy z małego budynku rozpoczynające zajęcia na II zmianie po przyjściu do szkoły                 

i wejściu na I piętro pozostają pod opieką nauczyciela z którym rozpoczynają zajęcia. 

22. Nauczyciel powinien pełnić dyżur w sposób aktywny, tj. przeciwdziałać i zapobiegać 

nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację , natychmiastową i skuteczną 

interwencję oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania w szkole. 

23. Nauczyciel dyżurujący powinien skutecznie reagować na niepożądane społecznie 

zachowanie się uczniów na terenie szkoły  np. zakłócanie porządku i dewastację 

mienia. 

24. Dyżur należy objąć po zakończeniu własnej lekcji . Dyżur kończy się z pierwszym 

dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma 

obowiązek dotarcia do swojej klasy. 

25. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

lub poinformowania o tym fakcie dyrektora ( wicedyrektora). 

26. W czasie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur 

pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć  lub sam je podjął. 

27. W przypadku zauważonej niedyspozycji zdrowotnej lub wypadku ucznia, 

obowiązkiem dyżurującego nauczyciela jest skierowanie go do gabinetu lekarskiego 

pod opiekę pielęgniarki lub wychowawcy. O zaistniałym wypadku należy 
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bezzwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły i wychowawcę. Wychowawca klasy 

zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia. 

28. W przypadku stwierdzenia  występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły lub 

osobę pełniącą funkcje inspektora bhp w szkole. 

29. Harmonogram dyżurów nauczycielskich wywieszony jest w pokoju nauczycielskim. 

30. Dyżury nauczycieli podlegają kontroli wewnętrznej ze strony dyrektora                                       

i wicedyrektora. 

31. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakty 

zapoznania się z regulaminem dyżurów. 

 

 

3.15 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki. 

2.Obiady na stołówce szkolnej wydawane są od 11.45 do 14.00.  

3.Wydawanie posiłków dla uczniów odbywa się zgodnie z opracowanym i podanym do 

publicznej wiadomości grafikiem obiadowym. 

4. W szczególnych przypadkach:  

- jeżeli klasa wyjeżdża na szkolną wycieczkę to uczniowie mogą otrzymać suchy prowiant  

(należy zgłosić pani intendentce 2 – 3 dni wcześniej); 

- jeżeli przewiduje się, że klasa wróci z wycieczki lub innego wyjścia parę minut po 14.00 –  

można zgłosić to paniom w kuchni, aby zaczekały z obiadem. 

5. Na tablicy informacyjnej przed wejściem na stołówkę oraz na stronie internetowej szkoły 

umieszczany jest na bieżąco aktualny tygodniowy jadłospis. 

 

§ 2 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki 
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1.Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kętach. 

2.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub ci, których 

dożywienie finansuje GOPS oraz inni sponsorzy. 

§ 3 

Ustalenie wysokości opłat za posiłek 

 

1.Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane przez pracowników kuchni w formie 

dwudaniowego obiadu. 

2.Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3.Cena posiłku: 

- dla uczniów – 3.00 zł, 

- dla pracowników szkoły – 4,70 zł. 

                                                                            § 4 

Wnoszenie opłat za posiłki 

 

1. Opłatę za żywienie pobiera się z dołu  w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca, 

następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

2. Odpłatność za obiady należy wpłacać na konto Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Kętach: 

nr konta: 52 1050 1070 1000 0023 6752 6288 

 

3.Wpłaty można dokonać przelewem lub gotówką w kasie Zakładu Obsługi Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Kętach, ul. Kilińskiego 1, pok. 19.  

4. Na przelewach w tytule płatności należy podać imię i nazwisko ucznia oraz szkołę (np. Jaś 

Kowalski SP 2).  

5.Przelewy należy realizować do 15 każdego miesiąca (jest to termin wpływu należności na 

konto), gdyż od wpłat zrealizowanych po tym terminie będą naliczane odsetki. 

6.Informacje dotyczące kwoty odpłatności za obiady za dany miesiąc zamieszczane są na 

tablicy ogłoszeń. 
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§ 5 

Zwroty za niewykorzystane obiady 

 

1.Odliczenia za czasową nieobecność dziecka dokonuje się w następnym miesiącu.   

2.Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie osobiście lub telefonicznie nieobecności 

dziecka intendentce.   

3.Nieodliczana jest odpłatność za 1 dzień nieobecności. 

 

§ 7 

Zasady zachowania na stołówce 

 

1.Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2.Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

3.Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają 

wyznaczeni nauczyciele. 

4.Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej nie wnoszą na stołówkę plecaków i wierzchniej 

odzieży. 

5.Ze względów sanitarno – epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce 

mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice i inne osoby proszone są          

o niewchodzenie do stołówki podczas obiadów). 

6.Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

7. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

-poruszać się spokojnie i uważnie; 

-zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń; 

-zachowywać się kulturalnie; 

-cicho i spokojnie spożywać posiłek; 

-pozostawić po sobie porządek; 

-szanować naczynia, sztućce oraz nakrycia stołu; 

-po skończonym posiłku opuścić stołówkę. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kętach. 

 

 

3.16 REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH 

(dyskoteki klasowe i szkolne, andrzejki, zabawy karnawałowe itp.) 

 

1. Zabawy szkolne są uroczystościami wynikającymi ze Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz tradycji szkoły. 

2. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki) są wyłącznie uczniowie SP nr 2 w Kętach. 

Wyjątek mogą stanowić organizatorzy oprawy muzycznej. 

3. Dyskoteki odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski za 

zgodą Dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor wyznacza nauczyciela – organizatora odpowiedzialnego za organizację 

zabawy.  

5. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana tydzień przed planowaną dyskoteką. 

6. Czas trwania dyskoteki nauczyciel – organizator uzgadnia z dyrektorem (maksymalnie 

do 21.00).  

7. Dopuszcza się możliwość sprzedaży napojów, gadżetów itp. Podczas trwania 

dyskoteki. Zysk ze sprzedaży jest przeznaczony na działania Samorządu 

Uczniowskiego. 

8. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 

a) dostarczyli pisemną zgodę na udział w imprezie. 

b) mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece – brak kar ograniczających prawo 

uczestnictwa w zabawach szkolnych,  

9. Zgoda rodziców na udział w dyskotece powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, 

godziny trwania dyskoteki oraz podpis rodzica.  (wzór- załącznik  nr 3 ) 

10. Wejście na dyskotekę jest możliwe w ciągu pół godziny od rozpoczęcia dyskoteki.  

11. Na dyskotece obowiązuje obuwie zamienne. 

12. Wychowawca klasy na dwa dni przed terminem dyskoteki: 

a) sporządza listę osób, które nie mają prawa uczestniczyć w imprezie, 

b) zgłoszenie dostarcza opiekunowi Samorządu Uczniowskiego . 
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13. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele wg przyjętego harmonogramu oraz 

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Na 40 uczestników musi przypadać co 

najmniej 2 dyżurujących nauczycieli. 

14. Każdy nauczyciel szkoły ma obowiązek uczestniczyć jako opiekun w co najmniej 

jednej całej dyskotece/zabawie szkolnej. Opiekę można sprawować na całej 

dyskotece lub na 2 oddzielnych częściach. 

15. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów dyskoteka może zostać 

odwołana. Odpowiedzialnym za jej odwołanie jest nauczyciel- organizator. 

16. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej dyrekcja szkoły z odpowiednim 

wyprzedzeniem zawiadamia pisemnie komisariat policji i straży miejskiej, podając 

termin i czas zabawy. 

17. Z ważnej przyczyny dyrekcja szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba, 

zagrożenie bezpieczeństwa itp.) 

18. Nauczyciel pełniący opiekę w czasie dyskoteki jest zobowiązany do: 

a) terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki, 

b) aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu, 

c) czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 

19. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami 

znajdującymi się  w miejscu jego dyżuru. 

20. Organizator lub osoba przez niego upoważniona kontroluje wejście do szkoły osób, 

które uzyskały pozwolenie rodziców i wychowawcy na udział w dyskotece. 

21. Na teren szkoły w czasie dyskoteki uczniowie wchodzą bez plecaków. Wpuszczenie 

ucznia z plecakiem/torbą na teren szkoły jest możliwe tylko po wcześniejszym 

dobrowolnym okazaniu przez  ucznia zawartości plecaka/torby w obecności co 

najmniej dwóch opiekunów. 

22. Przedmioty wartościowe są wnoszone wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

23. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni bez uzasadnionej 

potrzeby. 

24. W czasie dyskoteki nie wolno otwierać okien w budynku szkoły bez zgody nauczyciela 

pełniącego dyżur. 

25. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 

26. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, posiadania lub spożywania napojów 

alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy oraz wnoszenia 

przedmiotów niebezpiecznych. 

27. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne 

elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia). 

28. Uczeń biorący udział w dyskotece, nie może opuścić budynku w trakcie jej trwania 

oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. Uczeń w wyjątkowych 

przypadkach, posiadający pisemną zgodę rodziców może opuścić dyskotekę przed jej 

zakończeniem. 
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29. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu 

Szkoły organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły bez 

zwrotu opłaty za bilet lub zakończyć dyskotekę przed czasem. 

30. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tegoż regulaminu muszą 

osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni. W tym przypadku rodzic jest 

zobowiązany zgłosić się niezwłocznie do szkoły. 

31. Opiekunowie  mają obowiązek informowania wychowawców klas i dyrekcji                              

o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas dyskotek – każde takie zachowanie 

będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

32. W przypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków 

niedozwolonych oraz w przypadku podejrzenia pozostawania pod wpływem 

alkoholu/ środków odurzających informuje się o tym fakcie rodziców lub policję. 

Dalsze konsekwencje wynikają z postanowień Statutu Szkoły. Uczestnicy ci nie mogą 

uczestniczyć w dyskotece do chwili wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

33. W przypadku naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, Dyrektor 

Szkoły ma obowiązek poinformować o tym policję. 

34. Uczniowie, którzy przejawiają niestosowne zachowania w szkole i otrzymali ocenę 

naganną z zachowania mają zakaz  wstępu na zabawy szkolne aż do odwołania. 

35. Straty materialne, wynikłe podczas dyskoteki, pokrywają rodzice/prawni opiekunowie 

sprawcy. W przypadku nie wykrycia sprawcy pokrywane są z zysku osiągniętego przez 

organizatorów. 

36. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek 

stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do 

domu  

Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są zobowiązani do posprzątania śmieci                          

i dekoracji. Sprzątający mają za zadanie doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem 

zabawy wszystkie rejony szkoły. 

37. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są pracownicy obsługi 

i organizatorzy dyskoteki. 

38. Organizatorzy nie mogą posługiwać się w trakcie zabawy nagraniami zawierającymi 

teksty o wulgarnym słownictwie, za dobór  muzyki odpowiedzialny jest organizator 

zabawy. 

39. Zadaniem nauczyciela – organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem, 

rozdysponowanie zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, 

zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego zawiadomienie  komisariatu Policji.  

40. Wychowawcy klasy zobowiązani są do: 

a) przedstawienia i wyjaśnienia uczniom regulaminu, 

b) dostarczenie listy uczniów, którzy mają zakaz wstępu na zabawę. 
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3.17 REGULAMIN WYJŚĆ I WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE 

 

I  Zasady Ogólne. 

 

 

1. Nadzór nad organizacją wyjazdów na zawody sportowe  sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zawodów sportowych  ( w tym również w 

czasie dojazdu oraz powrotu do szkoły ) organizowanych przez szkołę poza jej 

terenem odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

3. Opiekunem może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub inna osoba 

upoważniona przez dyrektora. 

4. Uczestnicy zawodów sportowych  powinni godnie reprezentować szkołę dążąc do 

uzyskania jak najlepszych wyników. 

5. Zawodnicy, walcząc o jak najlepszy wynik sportowy, rywalizują wg . zasady „fair 

play”. 

6. Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany 

rok szkolny. (Kalendarz Szkolnego Związku Sportowego i komunikaty 

organizacyjne imprez dodatkowych innych organizatorów ). 

7. Harmonogram zawodów sportowych na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor 

szkoły. 

8. W zawodach sportowych  organizowanych przez szkołę i poza jej terenem mogą 

uczestniczyć uczniowie SP nr 2 w Kętach posiadający pisemną zgodę rodziców 

(opiekunów prawnych ) na start.  

9. Drużyna na zawody sportowe może liczyć maksymalnie 15 osób na 1 opiekuna      

o ile dyrektor nie stwierdzi konieczności oddelegowania większej liczby 

opiekunów ze względu na dyscyplinę sportową lub dla zwiększenia 

bezpieczeństwa uczniów podczas zawodów przeprowadzanych w specyficznych 

warunkach np. na otwartym terenie i itp.  

10. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów        

i obiektów sportowych, na których się znajdują. 

11. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą 

brać udziału w zawodach sportowych. 

 

II   Rodzaje zawodów sportowych. 

1. Zawody sportowe na terenie miasta. 

2. Zawody sportowe wyjazdowe. 
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III  Obowiązki nauczyciela = opiekuna  na zawodach. 

 

Co najmniej na dwa dni przed wyjściem/wyjazdem na zawody sportowe należy przedłożyć do 

dyrekcji szkoły: 

 - komunikat organizacyjny zawodów, 

- zgłoszenie do zawodów na druku wymaganym przez organizatora zawodów 

- kartę wyjścia/wyjazdu na zawody (wzór - załącznik nr 4 ), 

- zgody rodziców/opiekunów na udział w zawodach uczniów startujących w rozgrywkach 

sportowych ( wzór zgody – załącznik nr 5 ), 

- listę uczestników wyjścia/wyjazdu na zawody ( załącznik nr 6 ). 

     2. Zatwierdzona dokumentacja wyjścia / wyjazdu na zawody stanowi podstawę do 

oddelegowania nauczyciela na zawody ( delegacja służbowa ) i do zwolnienia uczniów 

reprezentujących SP2 Kęty z zajęć lekcyjnych. 

     3.   Sposób finansowania udziału w zawodach sportowych: 

- ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, 

- ze środków pochodzących z innych źródeł ( kluby sportowe, Gmina Kęty, SP2 Kęty, inne 

organizacje i sponsorzy ) 

     4.  Do 7 dni po zawodach należy przedstawić komunikat końcowy zawodów w dwóch 

egzemplarzach, jeden dla wicedyrektora, drugi do dokumentacji nauczycieli wychowania 

fizycznego SP2  oraz dokonać rozliczenia finansowego udziału  w zawodach. 

Rozliczenia finansowe należy przedłożyć dyrektorowi szkoły na piśmie w celu 

zaakceptowania. 

     5.   Uczniowie reprezentując szkołę w zawodach korzystają ze sprzętu szkolnego za, który 

są odpowiedzialni i w razie zniszczenia lub zgubienia ich rodzice ponoszą odpowiedzialność 

materialną. Nauczyciel=opiekun zobowiązany jest udostępnić sprzęt sportowy uczniom w 

dniu wyjazdu i bezpośrednio po zakończonych zawodach sportowych zebrać go ,oddać do 

magazynu (piłki itp.) lub prania (koszulki, spodenki) a następnie zabezpieczyć we właściwym, 

stałym miejscu w magazynie sprzętu do zajęć wychowania fizycznego. Opiekun ma 

obowiązek nadzorowania właściwego użytkowania szkolnego sprzętu sportowego  i w razie 

konieczności wyciągania konsekwencji w stosunku do uczniów, którzy niszczą szkolne 

mienie. 
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     6.  Delegacja wyjazdu służbowego jest dokumentem stwierdzającym pobyt opiekuna na 

zawodach. 

     7.   Opiekun ma obowiązek zwolnić uczniów z uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych poprzez 

e – dziennik przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. 

     8.   Opiekun grupy sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zawodów sportowych aż do przybycia z powrotem do szkoły. 

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu wyjść i wyjazdów na zawody sportowe: 

1 – karta wyjścia/wyjazdu na zawody sportowe i konkursy, (wzór – załącznik nr 4) 

 2 – wzór zgody na zawody sportowe i konkursy, (wzór załącznik nr 5) 

 3 – lista uczestników wyjścia/wyjazdu na zawody sportowe i konkursy (wzór – załącznik nr 6) 

 

    

3.18 REGULAMIN WYCIECZEK 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wycieczki szkolne stanowią integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

2. Wycieczki szkolne  służą  wzbogacaniu  procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawie  
stanu  zdrowia  oraz  kształtowaniu  kultury wypoczynku  uczniów. 

3. Organizatorami  wycieczek  szkolnych mogą być nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

4. Wycieczki szkolne powinny  być  dostosowane  do  potrzeb zainteresowań  uczniów,  
wieku,  stanu  zdrowia  oraz  ich  sprawności  fizycznej. 

5. Program,  skład  uczestników  oraz  kierownika  i  opiekunów  zatwierdza  dyrektor  szkoły  
lub  osoba  przez  niego  upoważniona. 

§ 2 

CELE ORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ 

1. Celem organizowania wycieczek szkolnych jest:   
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a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i 
historii, 

b) poznawanie kultury i języka innych państw,  

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i 
kulturalnego, 

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,  

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,  

f) podnoszenie sprawności fizycznej,  

g) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  

h) przeciwdziałanie patologii społecznej,  

i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

§ 3 

FORMY DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 

1. Wycieczki szkolne mogą  być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,  pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych. 

 2. Wycieczki szkolne mogą być organizowane w formie: 

a) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w 
celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego 
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,  

b) wycieczek  krajoznawczo-turystycznych, w których udział nie wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

c) imprez krajoznawczo-turystycznych, takich jak: biwaki,  rajdy piesze, rajdy 
rowerowe, 

d) imprez wyjazdowych - związanych z realizacją programu nauczania, takich jak: 
zielone szkoły, szkoły zimowe. 

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 
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1. Kierownikiem wycieczki może być  wychowawca lub inny nauczyciel  . 

2.  Do zadań kierownika wycieczki należy: 

a) opracowanie programu i harmonogramu, wypełnienie Karty Wycieczki, 
b) zapoznanie z zasadami organizowania wycieczek szkolnych uczestników 

wycieczki, 
c) zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór, 
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa, 
e) określenie zadań dla opiekuna, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

uczestników,  
f) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy, 
g) organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów,  
h) podział zadań wśród uczestników, 
i) dysponowanie środkami finansowymi, 
j) podsumowanie merytoryczne, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki, 
k) przedstawienie rodzicom rozliczenia wycieczki na najbliższym zebraniu. 

3. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy może odmówić zgody na 
uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną 
realizację programu wycieczki. 

4. Kierownik wycieczki zobowiązany jest co najmniej 1 dzień przed organizowaną wycieczką 
powiadomić na piśmie   Komisariat Policji o planowanym wyjeździe (dzień, godzina 
wyjazdu, miejsce wyjazdu).  

§ 5 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI 

1. Opiekunem wycieczki szkolnej lub imprezy krajoznawczo-turystycznej powinien być 
nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny szkoły.  

2. Do obowiązków opiekuna należy: 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, 
b) współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki,  
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
d) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań, 
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.  

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

1. Zgłaszanie propozycji rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych 
wycieczki. 

2. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie. 
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3. Korzystanie z pomocy kierownika, opiekunów i innych uczestników wycieczki. 
4. Poinformowanie kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz 

stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych, które powinny znaleźć się w 
wyposażeniu apteczki. 

5. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscach pobytu dotyczących między 
innymi: 

a) stosowania urządzeń elektrycznych, 
b) zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, 
c) zakaz oddalania się bez zgody opiekuna, 
d) przestrzeganie ciszy nocnej, 
e) właściwego zachowania się na obszarach chronionych. 

6. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników 
wyjazdu. 

7. Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych 
krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką. 

§ 7 

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH 

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły . 
2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród 

pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji 
określonych form krajoznawstwa i turystyki. 

 

3. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na dwa dni przed 
rozpoczęciem imprezy.  

4. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: 

a) kartę wycieczki z harmonogramem ( wzór-załącznik nr 7  ), 
b) listę uczestników zawierającą ( adres, PESEL, miejsce zamieszkania, tel. 

kontaktowy), (wzór-załącznik nr 8),  
c) regulamin wycieczki wraz z podpisanym przez każdego uczestnika 

zobowiązaniem do jego przestrzegania (wzór-załącznik nr 9), 
d) pisemne zgody rodziców ( opiekunów prawnych) wraz z informacją 

przykazywaną przez wychowawcę na temat wycieczki (wzór-załącznik nr 10 ),   
e) oświadczenia kierownika i opiekunów dotyczące zapewnienia opieki uczniom 

podczas wycieczki (wzór-załącznik nr 11),   
f) listę uczniów, którzy nie uczestniczą w wycieczce (wzór- załącznik nr 12), 
g) rozliczenie finansowe( wzór-załącznik nr 13).   

6. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań, 
możliwości, potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia. 
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7. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz 
organizacyjnym. 

8. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania  uczniów 
powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem. 

9. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych 
opiekunów, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych 
bez korzystania ze środków lokomocji. 

10. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, 
prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach. 

11. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły. Dopuszcza się 
inne rozwiązania za zgodą rodziców. 

12. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika. 
13. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy 
uczestników. 

14. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. 
15. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele szkoły albo po uzyskaniu zgody 

dyrektora inna pełnoletnia osoba: 

a) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły, 
bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej 
jedna osoba nad grupą 30 uczniów. 

b) Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej korzystając ze 
środka lokomocji poza miejscowość będącą siedzibą szkoły opiekę powinna 
sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

c) Na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba  
nad grupą do 10 uczniów. 

16. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestnicy powinni być zaznajomieni z 
zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 

17. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (burza, śnieżyca, 
gołoledź), wycieczkę należy odwołać! 

§ 8 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE 

1. Szkoła może organizować wycieczki  zagraniczne w formach, o których mowa w § 3  ust. 
2. 

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu 
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

3. Zawiadomienie, o którym mowa w Ust. 2, zawiera w szczególności:  
a) nazwę kraju,  
b) czas pobytu,  
c) program pobytu,  
d) imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,  
e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 
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4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może 
być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się (w przypadku 
organizowania wycieczki przez biuro turystyczne wymagania te spełnia obsługa biura). 

5. Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i 
kosztów leczenia. Polisa ubezpieczeniowa winna znajdować się w dokumentacji 
wycieczki. 

§ 9 

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK 

1. Przy organizowaniu wycieczki jednodniowej należy: 

a) poinformować młodzież o terminie wycieczki (praktycznie na początku danego 
tygodnia),  

b) określić miejsce i czasu zbiórki, 
c) podać trasę wycieczki i jej długości oraz orientacyjny czasu powrotu, 
d) określić koszt wycieczki (przejazdy i wstępy do płatnych miejsc zwiedzania, np. 

muzeum, skansenu, itp.), 
e) przypomnieć o konieczności posiadania legitymacji szkolnej, 
f) co najmniej dwa dni przed wyjazdem przestawić pełną dokumentację wycieczki                     

i zatwierdzić ją u dyrektora szkoły lub innej osoby przez niego wskazanej, 
g) pamiętać, że obowiązuje zasada: 1 opiekun na 15 uczestników wycieczki, 
h) zabrać  apteczkę, której zawartość przygotowuje, sprawdza i uzupełnia   

pielęgniarka szkolna. 

2. Przy organizowaniu wycieczki wielodniowej  poza miejscem zamieszkania konieczne jest 
sporządzenie planu wycieczki i uzyskanie zgody dyrektora szkoły na jej przygotowanie. 
Plan powinien zawierać:  

a) miejsce wycieczki, termin i czas trwania, 
b) cele wycieczki, 
c) liczbę uczestników wycieczki, opiekunów, 
d) miejsce zakwaterowania, 
e) dojazd do miejsca zakwaterowania i powrót, 
f)szacunkowy kosztorys na jedną osobę, 
g) ramowy plan wycieczki zawierający wykaz zwiedzanych miejscowości, obiektów 

krajoznawczych i przyrodniczych.  

 Należy  uzyskać  zgodę rodziców ( opiekunów prawnych) na udział dziecka w wycieczce.  
 Na zebraniu z rodzicami trzeba przedstawić  harmonogram wycieczki oraz uzgodnić 
formę zbiórki pieniędzy na wycieczkę. Można umówić się z rodzicami, że skarbnik klasy, 
koła lub inny wybrany rodzic będzie zbierał pieniądze w ratach miesięcznych (łatwiej jest 
płacić, np. po 50 zł niż dysponować od razu kwotą 300 zł). Jednocześnie konieczne jest 
określenie zasady, że po wykupieniu biletu zbiorowego na przejazd koleją oraz wpłaceniu 
przedpłaty za noclegi kwota ta nie zostanie zwrócona bez względu na przyczynę wycofania 
się z wycieczki. Kwota została wydatkowana, co należy udokumentować rachunkami.  
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 W miejscowości, do której ma być wycieczka, wstępnie trzeba zarezerwować wcześniej 
noclegi na określoną liczbę dni i uczestników. Może to być schronisko, lub inny obiekt 
przystosowany do masowej turystyki. W niektórych miejscowościach należy uczynić to 
nawet z dużym wyprzedzeniem.  
 Na dwa, najpóźniej półtora miesiąca przed planowanym terminem wycieczki, po 
zorientowaniu się o stanie wpłat:  

a) należy potwierdzić przyjazd do miejsca zakwaterowania, najczęściej wpłaca się 
zaliczkę, która po przyjeździe uznawana jest jako uiszczona część opłaty za 
nocleg,  

b) jeżeli planowana jest podróż pociągiem, trzeba dokonać rezerwacji przedziałów 
oraz zakupić bilety w obie strony.  

 Konieczne jest sporządzenie dokumentacji wycieczki zgodnie z §7, ust.5 

§ 10 

UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW 

1. Uczniowie ubezpieczani są obowiązkowo przez szkołę. Kwotę ubezpieczenia określa Rada 
Rodziców  szkoły. Ubezpieczenie podjęte przez szkołę ważne jest przez cały rok i 
obejmuje ono wypadki, które mogą zdarzyć się w szkole i poza nią. 

2. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia. Wówczas uczestnik wycieczki będzie 
miał podwójne ubezpieczenie. 

3. W przypadku ucznia nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialność 
ponosi rodzic podpisując stosowne oświadczenie (dotyczy wycieczek przedmiotowych, 
rajdów, ognisk, wyjść do kina, muzeum organizowanych w obrębie naszego miasta). 

 

§ 11 

 

 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

 

1. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek ściśle przestrzegać podpisanego 
regulaminu . 

2. Uczestnik wycieczki powinien  mieć  przy sobie legitymację szkolną. 
3. Należy  realizować wszystkie polecenia kierownika i opiekunów wycieczki. 
4. Bez wiedzy kierownika lub opiekunów wycieczki nie wolno oddalać się od grupy pod 

żadnym pozorem, nawet w celu załatwienia potrzeb osobistych.  
5. Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenia 

przez jezdnię i poruszania się pieszo po drodze publicznej).  
6. W czasie jazdy autobusem:  

a) nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika, 
b) nie wolno podbiegać do autobusu, 
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c) po wejściu natychmiast kasować bilet i schować, 
d) w czasie jazdy zachowywać się cicho.  

7. W czasie jazdy pociągiem:  

a) nie wolno wychylać się przez okno, 
b) nie wolno stać koło drzwi, 
c) nie wolno bez potrzeby opuszczać przedziału, 
d) udając się do ubikacji należy powiadomić o tym kierownika lub opiekuna 

wycieczki,  
e) w przedziale należy zachowywać się kulturalnie, nie rozmawiać podniesionym 

głosem oraz nie śmiecić.  

8. W przypadku zakwaterowania uczestnik wycieczki ma obowiązek : 

a) dbać o ład i porządek w pokojach, 
b) za umyślne zniszczenie sprzętu w pokojach noclegowych finansowo odpowiada 

uczestnik, jego rodzice ( opiekunowie prawni) 
c) nie wolno wychylać się i wychodzić przez okno, 
d) cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do 700, 
e) w pokojach chodzimy w ciapach, 
f) w czasie posiłków obowiązuje kulturalne zachowanie i cisza. 

9. Kategorycznie zabrania się kąpieli w jakimkolwiek zbiorniku lub cieku wodnym.  
10. Zabrania się posiadania zapałek, zapalniczek oraz niebezpiecznych narzędzi.  
11. Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu, posiadania i używania środków 

odurzających. 
12. W razie złego samopoczucia należy fakt zgłosić opiekunowi grupy. 
13. Wszelkie decyzje o zmianie programu wycieczki podejmuje, po konsultacji z 

opiekunami, Kierownik Wycieczki.  

§ 12 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH 

1. Wycieczka autokarowa: 

a) liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby 
miejsc, 

b) 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika), 
c) każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów, 
d) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie), 
e) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca do siedzenia, 
f) kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz 

potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy, 
g) kierowca może jechać maksimum 8 godzin, 
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h) autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci, 
i) nie ma przepisu zabraniającego jazdy nocą, 
j) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 

oznakowanych parkingach, 
k) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci, 
l) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno 

chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, 
itd.), 

m) planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia 
uczestników - w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć, np. 1 tabletkę 
Aviomarin na 30 minut przed jazdą, 

n) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.  

2. Wycieczka piesza: 

a) liczebność do 30 uczniów - 2 opiekunów, 
b) w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,  
c) uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i 

warunków atmosferycznych, 
d) w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza 
miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu, 

e) w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie 
parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych 
ścieżkach, 

f) opiekun powinien posiadać mapę, 
g) przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach 

poruszania się po drogach i po lesie, 
h) należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.  

3. Wycieczka w góry: 

a) liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników, 
b) odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność 

pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), 
rzeczy osobiste zabieramy w plecaku, 

c) wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych 
szlakach – turystycznych, 

d) na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła, 
e) uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za 

przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby 
najsilniejsze,  

f) na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski 
lub przodownik turystyki górskiej, 

g) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie 
upoważnieni przewodnicy tatrzańscy, 
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h) wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a 
także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna 
przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla 
młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu, 

i) na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do 
miejsca noclegu.  

4. Wycieczka rowerowa: 

a) liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o 
ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób), 

b) odległość między kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż  200 m, 
c) wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, 
d) prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, 

następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy, 
e) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego 

uczestnika, 
f) odstępy pomiędzy jadącymi od 3m do 5 m, 
g) uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak 

najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
h) opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do 

ewentualnej naprawy rowerów, 
i) uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny 

na głowę, 
j) pierwszy i ostatni uczestnik kolumny powinien posiadać kamizelki 

odblaskowe. 

§ 13 

FINANSOWANIE   WYCIECZEK 

 

1. Wycieczki  mogą  być  finansowane  ze  środków: 
a) pochodzących  od  rodziców uczniów  biorących w nich udział, 

a) ze  środków  pochodzących   z  działalności  Samorządu Uczniowskiego, 
b) ze  środków  wypracowanych  przez  uczniów,  
c) ze  środków  przekazanych  przez   Radę  Rodziców, 
d) ze  środków  przekazanych  przez  sponsorów.       

1. Kierownicy i opiekunowie wycieczek  nie ponoszą kosztów przejazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których 
mowa  w ust.1. 

§ 14 

 

W DNIU WYCIECZKI 

1. Na miejscu zbiórki należy sprawdzić listę obecności i policzyć uczestników wycieczki  



 

44 
 

2. Trzeba dokonać przeglądu ubioru i wyposażenia uczestników.  
3. Uczestnika  nieprzygotowanego do wycieczki (np. ubranego tylko w sweter późną 

jesienią) powinno się odesłać do domu. (Wskazane jest posiadanie na każdej wycieczce 
wykazu uczniów z adresami i telefonami oraz telefonu komórkowego, aby na przykład, 
powiadomić o fakcie nieodpowiedniego ubioru na wycieczkę).  

4. Kiedy wszystko jest w porządku, można udać się na przystanek autobusowy, peron 
kolei, jeżeli przejazd, dojazd do punktu wyjścia ma nastąpić autobusem lub koleją.  

5. Następuje realizacja programu wycieczki. Jeśli jest to wycieczka piesza, konieczne 
jest kierowanie się ogólnymi zasadami, uprawiania tej formy turystyki:  

a) grupa wędrować powinna w szyku zorganizowanym (parami) przy przejściu 
przez miasto, 

b) na początku grupy powinien iść kierownik wycieczki oraz najmniej wprawni 
uczestnicy, 

c) na końcu wycieczki maszeruje osoba dorosła, opiekun wycieczki,  
d) nie wolno oddalać się od grupy bez poinformowania kierownika, 
e) nigdy nie wysyła się z poleceniem załatwienia jakiejś sprawy jednego uczestnika 

ani też nie zostawia się go samego na szlaku, 
f) nie wolno dopuszczać do tworzenia się większych przerw w maszerującej grupie, 

jeżeli uczestnicy rozciągną się w zbyt długiej kolumnie, trzeba zarządzić krótką 
przerwę, nie można też natychmiast ruszać po dojściu opóźniających marsz, 
ponieważ ich spóźnienie może być wynikiem zmęczenia i wtedy powinni mieć 
okazję do krótkiego odpoczynku, 

g) jednakowo męczy zbyt szybki chód, jak i zbyt wolny, wędruje się w możliwie 
równym, dostosowanym do wieku tempie, w czasie marszu nie spożywa się 
posiłków, unika się również picia wody i innych napojów, 

h) pierwszy kilometr na każdym etapie wędrówki należy przejść wolno, przerwy 
robi się zależnie od sytuacji po każdych 45 - 60 minutach marszu, w połowie 
drogi powinna być dłuższa przerwa 20 - lub 30-minutowa, a nawet godzinna czy 
też dwugodzinna w celu spożycia posiłku, ostatni kilometr trasy należy przejść 
równie powoli, dla uspokojenia pracy serca i rytmu oddychania, 

i) w czasie dłuższych postojów, odpoczynków lub spożywania posiłków należy 
zwrócić uwagę na to, aby uczestnicy nie pozostawili po sobie śmieci,  

j) podczas dłuższego postoju powinno się zdjąć plecak, nie siadać na gołej ziemi, 
plecy okryć ciepłym swetrem lub polarem, 

k) pod górę należy iść wolno, nie rozmawiać, robić dwuminutowe przerwy dla 
odsapnięcia, bez zdejmowania ekwipunku,  

l) zasadniczo należy wędrować po turystycznych szlakach znakowanych, 
prowadzenie innymi drogami wymaga bardzo dobrej znajomości terenu, na 
terenie parków narodowych i rezerwatów chodzi się tylko po wyznaczonych 
szlakach,  

m) w dni upalne i przy silnym nasłonecznieniu należy pamiętać o nakryciu głowy 
czapką lub chustką, 

n) nie można wędrować podczas burzy, nie wolno wtedy: chronić się pod wysokie 
samotnie stojące drzewa, zatrzymywać się na szczytach wzniesień wystających 
ponad otoczenie, stawać obok słupów, opierać się o drzewa i skały, najlepiej jest 
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wówczas siąść w pozycji skulonej na plecaku, pojedynczo lub w grupach dwu - 
trzyosobowych, i nakryć się nieprzemakalnym płaszczem, 

o) nie wolno wędrować po torach kolejowych: nawet na nieczynnych liniach 
pasażerskich może odbywać się ruch towarowy, 

p) zimą wędruje się zawsze przetartymi ścieżkami i tylko wtedy, gdy dzień jest 
pogodny, bez silnego wiatru, a temperatura nie niższa jak minus 6°C, tempo 
marszu powinno być mniejsze niż latem, odpoczynek wskazany jest w postaci 
krótkich postojów, w czasie których nie wolno siadać; 

q) praktycznie wycieczka nie powinna przekraczać 12 kilometrów, dłuższa nuży 
uczestników i przestaje budzić zainteresowanie krajoznawcze i przyrodnicze, 
tempo marszu 3 - 3,5 - 4 km/godz. w zależności od wieku i kondycji uczestników 
wycieczki, jak i jej warunków, 

r) po wycieczce należy wrócić do punktu zbiórki (najczęściej jest to przed szkołą) i 
tam ją zakończyć.  

§ 15 

UBIÓR I WYPOSAŻENIE 

 

1. Należy zwrócić uwagę młodzieży na następujące elementy ubioru: 

a) wygodne obuwie, zapasowa para skarpetek, 
b) spodnie, 
c) koszula, sweter, polar, 
d) kurtka, wiatrówka, okrycie głowy.  

2. Ubiór musi być dostosowany do pory roku i pogody.  

3. W plecaku powinno znaleźć się: 

a) okrycie przeciwdeszczowe, wskazany byłby składany parasol , 
b) para skarpetek, 
c) sweter, cienki polar, 
d) jedzenie - kanapki, bułki, drożdżówki, wskazane jest posiadanie termosu z ciepłą 

herbatą (szczególnie przydatny w czasie zimowych wycieczek) po to, aby popić 
zjedzone kanapki herbatą, a nie zimnym napojem, często gazowanym. 
Unikniemy w ten sposób niespodziewanych rozstrojów żołądkowych. Nie 
wyklucza się słodyczy, ciastek i napojów. 

§ 16 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJACJACH 

1. Postępowanie w przypadku nagłej choroby 

W przypadku nagłej choroby należy skontaktować się z rodzicami, którzy mogą udzielić 

niezbędnych informacji o sposobie postępowani. W przypadku nie ustępowania objawów 
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choroby trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe,  stosować się do wskazań 

lekarza oraz powiadomić o tym rodziców. 

2. Bezpieczeństwo uczestników 

Młodzież nie może w żadnym przypadku pozostać bez opieki osoby dorosłej (kierownika lub 

opiekuna). Nie wolno samej wypuszczać młodzieży do miasta, nawet gdy przejście od 

miejsca zakwaterowania jest absolutnie bezpieczne. Należy kierować się zasadą: albo 

wszyscy udają się w określone miejsce (np. zakup pamiątek, słodyczy, napojów, itp.), albo 

udaje się część, ale zawsze pod opieką. 

3. Postępowanie  w  przypadku  awarii,  pożaru, wypadku lub innych zagrożeń 
 

a) w  przypadku  awarii  pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, należy 
ewakuować wszystkich  uczestników  wycieczki  w  bezpieczne  miejsce, z   
wykorzystaniem  wyjść  bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie  taka  potrzeba, 

b) w   razie  potrzeby  udzielić  pierwszej  pomocy  lekarskiej, 
c) w  razie  konieczności należy zaangażować  służby  ratunkowe, korzystając  

z  międzynarodowego  numeru  telefonu  komórkowego  -   112. 
 

 

4. Postępowanie   w sytuacji zaginięcia uczestnika wycieczki     
 

W   przypadku  zaginięcia  uczestnika  (lub  uczestników) wycieczki  jeden z  opiekunów  

poszukuje go  w  ostatnio zwiedzanym  obiekcie, reszta grupy czeka  z drugim  opiekunem  w  

ustalonym  miejscu. 

 

5.    Postępowanie  opiekuna wycieczki  w sytuacji   zaistniałego przestępstwa 

 

a) przyjąć  do  wiadomości  informację  o  przestępstwie (wykroczeniu). 
b) zapewnić w miarę  potrzeby  pomoc pokrzywdzonym, jeśli taka okaże się 

niezbędna, 
c) sprawdzić  w  dostępny  sposób  wiarygodność  informacji: 

 jeżeli  uczeń  podaje  świadków, to  w rozmowie  z  jak najmniejszą ilością  
świadków uwiarygodnić  informację, 

 w  rozmowie  z  pokrzywdzonym  ustalić  liczbę  sprawców  i  ich  dane 
personalne,   

 nie  nagłaśniać  zdarzenia, 
d) w  przypadku  braku   wątpliwości  co do faktu  zaistnienia  zdarzenia (o ile jest  

konieczne  i  możliwe)  zatrzymać  do  czasu  przybycia  policji  ofiarę przestępstwa  i 
jego  sprawców. 
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e) jeżeli  sprawców   jest  kilku, w  miarę  możliwości  należy  umieścić  ich w 
oddzielnych pomieszczeniach, 

f) ofiarę  należy  odizolować  od  sprawców, 
g) udzielić  wsparcia  psychologicznego osobom  pokrzywdzonym  w zdarzeniu jeśli  

sytuacja  tego  wymaga, 
h) w  przypadku  odnalezienia  rzeczy  pochodzących  z  przestępstwa lub  służących 

do popełnienia  przestępstwa  należy  je  zabezpieczyć, 
i) odnotować  personalia  uczestników   i  ewentualnych   świadków  zdarzenia, 
j) powiadomić o zdarzeniu  policję, 
k) wykonać  ewentualne  czynności  zalecone  przez  przyjmującego zgłoszenie 

policjanta, 
l)  nie  należy  na własną   rękę   wyjaśniać  przebiegu  zdarzenia, a  zwłaszcza  

konfrontować  uczestników  zdarzenia, dążyć  do  pojednania, itp. 
m) nie  należy  dokonywać  przeszukiwania teczek, toreb, kieszeni.    

 

6. Postępowanie w sytuacji podejrzewania ucznia o znajdowanie się  pod  wpływem 
alkoholu lub środków odurzających 

 

a) W  przypadku gdy  nauczyciel  podejrzewa, iż podczas wycieczki  znajduje się  
uczeń  będący  pod wpływem  alkoholu  lub środków odurzających należy  podjąć 
następujące kroki: 
 odizolować ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeństwa nie  

zostawiać go samego, 
 stworzyć warunki,  w których nie będzie zagrożone  życie  i zdrowie  uczestników 

wycieczki,  
 zawiadomić o tym  fakcie   dyrektora szkoły  oraz  rodziców lub  prawnych 

opiekunów. 
 zobowiązać    rodziców  lub  prawnych  opiekunów do  niezwłocznego odebrania  

ucznia  z miejsca  wycieczki,   
 w  przypadku  gdy  rodzice lub prawni  opiekunowie  odmawiają odebrania 

dziecka  z  wycieczki, a jest  ono agresywne bądź swoim  zachowaniem daje 
powód do zgorszenia  albo  zagraża  życiu i zdrowiu  innych osób, kierownik 
wycieczki  zawiadamia najbliższą  jednostkę  policji, 

 w  przypadku  stwierdzenia  stanu  nietrzeźwości  policja  ma  możliwość 
przewiezienia  ucznia  do  izby  wytrzeźwień  albo  do policyjnych pomieszczeń  
dla osób zatrzymanych  na czas niezbędny do wytrzeźwienia. 

 

7. Postępowanie w sytuacji  podejrzewania ucznia o  palenie papierosów 
a) W  przypadku  gdy  nauczyciel  podejrzewa, iż  podczas  wycieczki  uczeń lub grupa   

uczniów   pali papierosy  lub  namawia  innych  do palenia  winny  podjęte  być  
następujące   kroki: 
 odizolować  ucznia (uczniów) od reszty  uczniów,  przeprowadzając  ostrą i  

kategoryczną  rozmowę,  odbierając  papierosy, 
 wzmóc  szczególną  uwagę  i  baczną  obserwację  ucznia  lub  grupy  uczniów przez  

cały  czas  trwania  wycieczki, 
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 po  powrocie   z   wycieczki    poinformować  o  zaistniałym  fakcie  dyrektora szkoły   
oraz  rodziców  lub  opiekunów  ucznia, 

 poinformować  uczniów  o  konsekwencjach  podjętych  przez  władze szkoły   w  
związku  z  zaistniałym wykroczeniem (obniżenie  oceny  ze  sprawowania).    

 

§ 17 

ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI 

Zakończenie odbywa się po przyjeździe do miejsca zamieszkania w miejscu wyznaczonym 

przez organizatora lub umówionym z rodzicami.  

§ 18 

ROZLICZENIE WYCIECZKI 

W czasie wycieczki należy zbierać wszelką dokumentację dotyczącą wydatków. Następnie po 

powrocie trzeba dokonać  bilansu kosztów, dokumentując je i rozliczając koszty z rodzicami. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć 
szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę 
tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do dokumentacji wycieczki. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się  
z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji 
w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego 
regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyrekcji. 
Wyjście należy odnotować w zeszycie wyjść znajdującego się w gabinecie wicedyrektora 
szkoły oraz w dzienniku lekcyjnym. 

4. W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym dokumencie zastosowanie mają inne 
przepisy stanowiące prawo.   

 

 

Załączniki do regulaminu wycieczek : 

1 – karta wycieczki z harmonogramem (wzór – załącznik nr 7) 

2 –lista uczestników wycieczki (wzór – załącznik nr 8) 

3 –regulamin wycieczki wraz z podpisami wszystkich uczestników do jego  
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     przestrzegania (wzór – załącznik nr 9) 

4 – pisemne zgody rodziców ( opiekunów prawnych) wraz z informacją przekazywaną  

     Rodzicom (wzór – załącznik nr 10) 

 5 - oświadczenie opiekuna wycieczki(wzór – załącznik nr 11) 

 6 –  lista uczniów którzy nie uczestniczą w wycieczce (wzór – załącznik nr 12) 

7 – wzór rozliczenia wycieczki (wzór – załącznik nr 13) 

 

 

4.  ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SZKOŁY, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU 

SZKOLNEGO 

1. Uczniowie mogą korzystać ze wszystkich pomieszczeń szkoły dla nich przeznaczonych 

oraz ze sprzętu szkolnego i pomocy naukowych za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem 

wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

2. Zasady korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolne, świetlicy, stołówki, sali 

gimnastycznej, pracowni szkolnych uregulowane są w odrębnych regulaminach. 

 

 

3. Uczniowie zobowiązani są do szanowania i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

pomoce naukowe i sprzęt służący wszystkim uczniom i pracownikom szkoły                   

i używania go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

4. Uczniowie  winni dbać o czystość i estetykę pomieszczeń i terenów przyszkolnych, 

utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach sanitariatów. 

 

 

5. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia  mienia szkolnego uczeń 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela. Jeżeli szkoda 

powstała w wyniku rażącego zaniedbania  lub spowodowana została rozmyślnie przez 

ucznia, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązanie są do jej pokrycia. 

 

 

5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W OBSZARZE –  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
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Znajomość podstawowych zasad BHP jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego 

pracownika. 

5.1 OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY 

1. Troska o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy i nauki: 

  - zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki i pracy, 

    - utrzymanie budynku, pomieszczeń, sprzętu oraz terenu szkoły w stanie zapewniającym   
bezpieczne warunki pracy i nauki, 

    - utrzymanie urządzeń technicznych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, 

    - kontrola stanu budynku, urządzeń i terenu szkoły, 

   - wyłączenia z użycia na zajęciach urządzeń będących w stanie zagrażającym bezpieczeństwu, 

   - utrzymanie w stałej sprawności sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

   - przestrzeganie (zlecanie) okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i instalacji. 

 

2. Dbanie o bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników szkoły: 

  - zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami, 

 - przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym, 

- kierowanie pracowników na badania lekarskie, niedopuszczenie do pracy bez aktualnych 
orzeczeń lekarskich, 

- dostarczenie pracownikom niezbędnych środków do utrzymania higieny osobistej oraz 
środków do udzielania pierwszej pomocy,  

- dostarczenie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży                        
i obuwia roboczego, 

- powołanie SIP, 

- prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

3. Troska o bezpieczeństwo uczniów: 

 - nadzorowanie działalności personelu szkoły na zajęciach lekcyjnych i poza szkolnych                       
w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- kontrola organizacji zajęć i warunków pracy uczniów, 

- ustalenie przy współudziale rady pedagogicznej, przepisów wewnętrznych niezbędnych do 
utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wprowadzenie niezbędnych regulaminów szkoły, pracowni i zajęć, 

- spowodowanie zmiany miejsca lub czasu zajęć, odwołania lub przerwania zajęć w wypadku 
ujawnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów lub innych osób, 

-organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami, 

- prowadzenie ewidencji wypadków uczniowskich, 

- organizacja edukacji uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

4. Planowanie i profilaktyka : 

 - planowanie czynności i środków niezbędnych do pełnej realizacji ustalonych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organ nadzoru nad warunkami pracy, 

- analizowanie samodzielne lub przy współpracy komisji, wypadków uczniów i pracowników 
szkoły celem ustalenia i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania wypadkom                     
w przyszłości. 

5. W celu wykonania zadań dyrektor ściśle współpracuje z organem prowadzącym szkołę. 

 

5.2 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 

1.Nauczyciel musi posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

związanych z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją. 

 2.Nauczyciel powinien: 

  -odbyć obowiązkowe szkolenia i instruktaże, dotyczące bhp., 

  -znać obowiązujące w szkole regulaminy i procedury dotyczące bhp., 

-przestrzegać przepisów bhp zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków, uprawnień                      

i odpowiedzialności, 

- poddawać się wstępnym i okresowym  badaniom lekarskim, 

-wykonywać pracę zgodnie z zasadami i przepisami bhp oraz przestrzegać wydawanych w tym 

  zakresie zarządzeń i wskazówek dyrektora szkoły, 
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-zapoznać uczniów i rodziców z przepisami bhp obowiązującymi w szkole. 

 

 

5.2 OGÓLNE ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI 

1. Nauczyciel ma obowiązek  wszystkie prowadzone zajęcia rozpoczynać i kończyć 

równo    z dzwonkiem. 

2. Uczniowie klasy, którą nauczyciel ma przypisaną w obowiązującym planie zajęć 

edukacyjnych, są na danej godzinie zawsze i bezwzględnie pod opieką danego 

nauczyciela. 

3. Nie wolno pozostawić uczniów w klasie bez opieki. 

4. W wyjątkowych sytuacjach jeśli  nauczyciel musi wyjść z lekcji ze względów 

zdrowotnych, zgłasza ten fakt nauczycielowi z sali obok. Nauczyciel z sali obok czuwa 

nad obiema klasami i postępuje zgodnie z procedurą. 

 

5. W żadnym przypadku nie wolno wypuścić ucznia poza budynek i teren szkoły                        

w trakcie trwania jego zajęć. 

6. Nie wolno wypuszczać uczniów w czasie lekcji na obiad. 

7. Obowiązkowa jest opieka nad uczniami w czasie całej  imprezy, uroczystości, 

konkursu. 

8. W czasie przydzielonego zastępstwa nauczyciel odpowiada za uczniów klasy, w której 

realizuje zastępstwo ( bez względu na jego charakter ). 

9. Wychodząc z uczniami poza budynek szkoły należy bezwzględnie stosować się do 

obowiązującego Regulaminu  wycieczek szkolnych. 

10. Nauczyciel powracający z uczniami z zajęć poza szkołą przekazuje ich pod opiekę 

nauczycielowi mającemu aktualnie planową lekcję z jego klasą względnie zapewnia 

im swoją opiekę do czasu przerwy lub objęcia opieki nad uczniami przez innego 

nauczyciela. 

11. Nauczyciel, pedagog,  pielęgniarka ,  osoba zabierająca ucznia z zajęć klasowych na 

wszelkie zajęcia indywidualne lub badania lekarskie, są zobowiązani po ich 

zakończeniu odprowadzić ucznia do nauczyciela prowadzącego w tym czasie zajęcia                        

z klasą tego ucznia. 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA: KTO JEST ODPOWIEDZIALNY 

Zajęcia dydaktyczne: 
 
- wynikające z planu zajęć 
szkoły 
- przerwy międzylekcyjne 
 

- bezpieczne warunki nauki        
i pracy 
- bezpieczeństwo uczniów na    
lekcjach 
- bezpieczeństwo na przerwach 
 

- Dyrektor SP2 Kęty 
 
- nauczyciel prowadzący 
zajęcia 
- dyżurujący nauczyciele 
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Zajęcia pozalekcyjne: 
- imprezy i uroczystości szkolne 
 
- zajęcia dodatkowe 
 ( dydaktyczne, sportowe ) 
- wycieczki, wyjścia szkolne, 
- wyjazdy  turystyczno-
krajoznawcze 
 

 
Działalność pozaszkolna: 
 - wyjazdy na konkursy, zawody 
sportowe i inne 
 
 
- wyjazdy na „zielone szkoły” 
   obozy sportowe. 

 
 
- bezpieczeństwo i zachowanie 
uczniów na uroczystości 
- bezpieczeństwo uczniów na 
zajęciach 
- bezpieczeństwo uczniów 
podczas wycieczki 
 
 

 
 
- organizację i przebieg 
konkursów, zawodów 
- bezpieczeństwo uczniów 
 
- bezpieczeństwo uczestników 
 
- warunki bazowe 

 
 
- nauczyciel mający przypisaną  
klasę w tym czasie 
- nauczyciel prowadzący 
zajęcia 
- nauczyciele=opiekunowie  
podczas wycieczki 
 

 
 
- organizator 
 
- nauczyciele=opiekunowie 
podczas konkursów i zawodów 
- kierownik wycieczki oraz 
nauczyciele=opiekunowie  
- właściciel obiektu 
 
 
 
 
 
 

       

5.4 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PODCZAS ZAJĘĆ 

 
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do 

prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów. 
 

2. Jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa – nauczyciel ma 
obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły w celu usunięcia usterek.  

 
3. Przed dopuszczeniem do zajęć  w pracowniach nauczyciel      powinien zapoznać 

uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 
pracy. 

 
4. Przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciel sprawdza stan techniczny 

urządzeń i sprzętu sportowego. 
 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe powinien zapoznać uczniów z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

 
6. Nauczyciel powinien dbać o czystość, ład i porządek w sali lekcyjnej podczas trwania 

lekcji i po jej zakończeniu. 
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5.5 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

 
 

1. Nauczyciele w ramach swoich obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia 
dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 
 

2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły z zespołem nauczycieli ds. dyżurów                 
w oparciu o stały plan lekcji  i po każdej jego zmianie. 
 

3. Szczegółowe obowiązki nauczyciela dyżurującego zawarte są w odrębnym 
Regulaminie dyżurów. 

 

5.6 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 
 

1.  Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych. 
 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego   
       obowiązującego w szkole. 

 
3. Nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym; 
 

4. Wychowawcy klas powinni zadbać, aby uczniowie zostali zapoznani   z: 
 

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 
b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
c) planami ewakuacyjnymi,  
d) oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
e) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami. 

 

5.7 POSTĘPOWNIE NAUCZYCIELA PODCZAS WYPADKU 
  

W sytuacji wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły nauczyciel powinien: 
 

1. Zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi; 
2. Jeśli zachodzi potrzeba, wezwać pogotowie ratunkowe; 
3.  Zawiadomić o wypadku  pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły, pracownika służby 

bhp; 
4. Niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

uległ wypadkowi;    
5. Zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian. 
6. Szczegółowe zasady postępowania przestawione są w odrębnych procedurach. 
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5.8 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ 
 
Organizator wycieczki odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. Nauczyciel ten zobowiązany jest: 
 

1. Znać przepisy bhp dotyczące organizowania imprez turystyczno-krajoznawczych; 
 

2. Znać Szkolny regulamin wycieczek; 
 

3. Opracować i przedstawić  dyrektorowi szkoły  pełną dokumentację wyjazdu, celu 
uzyskania akceptacji (najpóźniej dwa dni prze wyjazdem); 

 
4. W wypadku wyjazdu autokarem powiadomić Policję (co najmniej dzień wcześniej)                    

o dacie i czasie wyjazdu; 
 

5. Zabrać odpowiednio wyposażoną apteczkę; 
 

6. Przestrzegać warunków opieki nad uczniami. 
 

 
Szczegółowe zasady organizowania wycieczek zawarte są w  odrębnym Regulaminie 
wycieczek. 
 

5.9 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 
 

1. Znać przepisy  i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych. 
2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami i przepisami bhp oraz przestrzegać 

wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek dyrektora szkoły. 
3. Brać udział w szkoleniach z zakresu bhp  i przeciwpożarowych. 
4. Przestrzegać przepisów bhp zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków                              

i odpowiedzialności. 
5. Dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu 

pracy. 
6. Używać przydzielonej odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem. 
7. Poddawać się wstępnym i okresowym badaniom kontrolnym. 
8. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo 

zagrożeniu życia lub zdrowia oraz przestrzec współpracowników a także inne osoby 
znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie. 

9. Współdziałać z dyrektorem szkoły w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

10. Za odpowiedni stan leków i materiałów w apteczkach odpowiada pielęgniarka szkolna 
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6. PROCEDURY 

 

6.1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW                              

(E-PAPIEROSÓW) LUB PRAWDOPODOBIEŃSTWA PALENIA NA TERENIE 

SZKOŁY LUB W INNYCH MIEJSCACH W KTÓRYCH PROWADZONE                           

SĄ ZAJĘCIA 

1.Zakaz palenia papierosów i używania wyrobów tytoniowych w tym także e-papierosów 

obowiązuje na terenie szkoły a także w innych miejscach, w których prowadzone są 

zajęcia (pływalnia, hala sportowa, stadion, podczas wycieczek, rajdów, zajęć terenowych, 

itp.). 

2.Jeżeli nauczyciel zauważy ucznia palącego papierosy (w tym e-papierosa) powiadamia                

o tym fakcie wychowawcę klasy, a w przypadku jego nieobecności informuje dyrekcję lub 

pedagoga szkolnego i odnotowuje zdarzenie w dzienniku elektronicznym. 

3. Wychowawca informuje przez mobidziennik o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów  

ucznia oraz   przeprowadza z uczniem rozmowę o konsekwencjach paleni  papierosów.  

4. W przypadku kolejnego incydentu palenia, wychowawca we współpracy  z pedagogiem     

szkolnym wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły na  rozmowę, która odbywa 

się w obecności ucznia. Uczeń zostaje zobowiązany do  zaniechania negatywnego 

postępowania, rodzice zaś do szczególnego nadzoru nad   dzieckiem. Wychowawca 

sporządza notatkę. 

5 .Jeżeli sytuacja się powtarza, z uczniem przeprowadza rozmowę dyscyplinującą  dyrektor 

szkoły w obecności wychowawcy i rodzica. Wobec ucznia stosuje się kolejne kary 

statutowe.  
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6.2 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA KRADZIEŻY 

LUB PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE UCZEŃ DOPUŚCIŁ SIĘ KRADZIEŻY 

 

1. Uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast po  

    stwierdzeniu tego faktu. Jeśli kradzież nastąpiła na przerwie – wychowawcę, 

    a w przypadku jego nieobecności dyrekcję lub pedagoga szkolnego. 

 

2. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje: 

 rozmowa wychowawcy (w przypadku jego nieobecności  dyrekcji lub pedagoga 

        szkolnego  ze sprawcą kradzieży, 

 powiadomienie rodziców  sprawcy i  poszkodowanego, 

 zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny), 

 udzielenie kary  statutowej, 

 wpisanie uwagi do dziennika, 

 poinformowanie dyrekcji o zajściu i podjętych działaniach.  

 

  3. W przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia o powiadomieniu policji decyduje     

dyrektor szkoły. 

4.  W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy: 

 nauczyciel powiadamia dyrekcję i wychowawcę, 

 rozmowa  wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrekcji lub pedagoga  

       szkolnego z poszkodowanym uczniem),  
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 osoba rozmawiająca z uczniem powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia  

i informuje o możliwości zgłoszenia kradzieży na policję. 

 

 

6.3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA 

(AKTÓW WANDALIZMU) LUB PRAWDOPODOBIEŃSTWA , ŻE UCZEŃ 

DOPUŚCIŁ SIĘ NISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB PRYWATNEGO NA 

TERENIE SZKOŁY 

 

1. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń dopuścił się zniszczenia        

mienia szkolnego, nauczyciel, który powziął takie podejrzenie lub był świadkiem 

zniszczenia mienia ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu wychowawcy ucznia, a  w 

przypadku jego nieobecności dyrekcji  lub pedagogowi szkolnemu. Nauczyciel wpisuje 

uczniowi uwagę. 

2.  Po dokonaniu oceny szkodliwości czynu: 

a.  jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy a szkodliwość czynu nie jest zbyt wysoka,     

     to: 

 Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająco- dyscyplinującą. W wypadku jego 

nieobecności rozmowę może przeprowadzić pedagog lub dyrektor. W czasie 

rozmowy uczeń zostaje poinformowany o konieczności naprawienia wyrządzonej 

szkody, poniesienia kosztów finansowych lub w ramach zadośćuczynienia do 

wykonywania prac społecznych na rzecz szkoły; 

b. jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny lub szkodliwość czynu jest wysoka, to : 

 wychowawca informuje telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych ucznia) 

o zdarzeniu i prosi ich o przybycie do szkoły, 

 wychowawca ustala z dyrektorem szkoły wysokość kosztów finansowych związanych 

z naprawą lub szczegóły dotyczące naprawienia wyrządzonej szkody, 
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 przeprowadzona zostaje rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami i uczniem, wobec 

ucznia zastosowana zostaje odpowiednia  kara statutowa, 

 rodzice i uczeń zobowiązują się (w ustalonym z wychowawcą terminie) do 

naprawienia wyrządzonej szkody lub do poniesienia kosztów finansowych związanych 

z naprawą, 

 jeżeli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa 

rodziców (opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się  

z poczynionych ustaleń, 

 jeżeli uczeń dopuszcza się kolejnych dewastacji mienia lub rodzice nie poczuwają się 

do zadośćuczynienia szkole za wyrządzone szkody lub nie są w stanie zdyscyplinować 

dziecka, dyrektor informuje policję lub sąd rodzinny. 

 

 

6.4 PROCEDURA POWIADAMIANIA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZAKŁÓCANIA TOKU LEKCJI PRZEZ UCZNIA (POSTĘPOWANIE 

UNIEMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ) 

 

1. Nauczyciel upomina ucznia, a w przypadku braku poprawy zachowania nauczyciel 

wpisuje uczniowi uwagę do dziennika. 

2. Jeżeli zachowanie ucznia  nie pozwala nauczycielowi na prowadzenie lekcji  nauczyciel 

wysyła przewodniczącego klasy  z informacją do pedagoga szkolnego  lub do dyrekcji.  

3. Pedagog szkolny lub dyrekcja udaje się do sali, w której uczeń zakłóca tok lekcji                

w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących.   

4. Pedagog szkolny lub dyrekcja o zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy, który 

przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, a w przypadku gdy upomnienia są 

nieskuteczne wychowawca wzywa do szkoły rodziców.  

5. W przypadku notorycznego zakłócania toku lekcji przez ucznia  wychowawca                      

i dyrektor udzielają kolejno kar statutowych. 
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6.5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA,              

ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 

 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod 

wpływem środków psychoaktywnych nauczyciel, który powziął takie podejrzenie, 

natychmiast zgłasza powyższy fakt do dyrekcji.  

2. Nauczyciel odizolowuje ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych od 

pozostałych uczniów. Ze względów bezpieczeństwa uczeń ten pozostaje pod opieką 

osoby dorosłej (dyrektora, pielęgniarki, pedagoga, innego nauczyciela bądź 

pracownika szkoły).  

3. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do szkoły oraz zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  

4. Dyrektor zobowiązuje rodziców do udzielenie dziecku pomocy psychologicznej             

i ustala z rodzicami dalsze działanie wobec dziecka.  

5. Jeżeli występuje podejrzenie zagrożenia zdrowia lub życia ucznia dyrektor wzywa 

pogotowie ratunkowe. Lekarz w porozumieniu z rodzicami, podejmuje decyzję 

o ewentualnym zabraniu ucznia do szpitala. 

6. Jeżeli lekarz nie podejmie decyzji o zabraniu ucznia na oddział ratunkowy do szpitala, 

rodzice (prawni opiekunowie) zabierają ucznia do domu i zobowiązani są do 

zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki. 

7. Dyrektor zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem środków 

psychoaktywnych odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

8. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji 

psychoaktywnych przez ucznia skutkują zgłoszeniem sprawy przez dyrektora do sądu 

rodzinnego lub na policję. 

 9. Wychowawca klasy dokonuje wpisu do dziennika o incydencie związanym  

       z używaniem środków psychoaktywnych przez ucznia. 

10.  Uczeń, który na terenie szkoły był się pod wpływem środków psychoaktywnych  

otrzymuje naganę dyrektora. 
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6.6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI 

NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA 

 

1. Nauczyciel lub pracownik powiadamia wychowawcę (w przypadku jego nieobecności 

pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły). 

2. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do 

szkoły, sporządza notatkę ze spotkania. 

3. W obecności rodziców uczeń przeprasza osobę, której godność naruszył. 

4. Wychowawca udziela uczniowi nagany. 

5. Jeżeli sytuacja powtórzy się uczeń otrzymuje naganę od dyrektora szkoły i naganną 

ocenę z zachowania. 

6. W przypadku notorycznego naruszania godności osobistej przez ucznia szkoła 

powiadamia sąd rodzinny z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego 

postępowania wobec ucznia. 

7.  Nauczyciel może także wystąpić z oskarżeniem prywatnym. 

 

 

6.7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA 

WULGARYZMÓW WOBEC RÓWIEŚNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

ORAZ WYSTĘPOWANIA INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI SŁOWNEJ 

 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem w celu wyjaśnienia powodu agresji  oraz uświadomienia 

uczniowi skutków takiego zachowania. 

2. Wpisanie uwagi do dziennika i powiadomienie wychowawcy. 
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3. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stosuje wulgaryzmy lub agresję słowną, 

powiadomienie przez wychowawcę rodziców i  przeprowadzenie rozmowy  z uczniem                  

w ich obecności.  

4.  W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stosuje wulgaryzmy lub agresję słowną, 

przeprowadzona zostaje rozmowa z uczniem z wychowawcą i pedagogiem  lub dyrekcją  

w obecności rodziców. 

5. W przypadku braku poprawy uczeń otrzymuje kolejno kary statutowe, a w 

uzasadnionych przypadkach dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub 

sądu. 

 

 

6.8  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO       

ZACHOWANIA SIĘ UCZNIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW (BÓJKA, POBICIE) 

ORAZ WYMUSZANIA, ZASTRASZANIA LUB WYŁUDZANIA PIENIĘDZY 

 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia ( grupy uczniów). 

2. Niezwłocznie informuje przez mobidziennik lub osobiście wychowawcę 

(wychowawców ) o zaistniałej sytuacji. 

3. Wychowawca osobiście lub poproszony przez niego pedagog szkolny przeprowadza 

rozmowę z uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, 

osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

4. Wychowawca wzywa do szkoły i informuje rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji i stosuje kary 

przewidziane w statucie szkoły . 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga 

szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych 

zachowań stwarzających zagrożenie dla zdrowia czy życia a także w przypadku 

wyłudzania pieniędzy czy zastraszania. 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

policji lub sądu rodzinnego. 
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6.9 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA 

PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY (NARZĘDZIA 

NIEBEZPIECZNE, NARKOTYKI ITP. ) 

 

1. Nauczyciel obecny przy uczniu podejmuje działania, aby  nakłonić ucznia do oddania 

niebezpiecznego przedmiotu. Jeżeli uczeń odmawia nauczyciel  informuje go                              

o konsekwencjach   i możliwości zawiadomienia policji. Jeżeli odebranie wymaga 

przeszukania,  odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę i wezwać policję 

(pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania). 

2. Jeżeli istnieje potrzeba wezwać drugiego pracownika szkoły w celu zapewnienia 

opieki   nad uczniem. 

3. Nauczyciel o zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy oraz  informuje  dyrekcję                    

o przypadkach szczególnie niebezpiecznych. 

4. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda niebezpieczną substancję lub przedmiot,                                   

po odpowiednim jej zabezpieczeniu przekazać  dyrekcji. 

5. Wychowawca  wpisuje uczniowi uwagę, wzywa rodziców do szkoły.  

6. Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia w porozumieniu z nauczycielem                          

i osobami bezpośrednio zaangażowanymi  w sprawę. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

policji lub sądu. 

8. Wychowawca  wyciąga wobec ucznia konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły. 
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6.10 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA,    

ŻE UCZEŃ MOŻE TARGNĄĆ SIĘ NASWOJE ŻYCIE (INFORMACJA OD 

SAMEGO UCZNIA, KOLEGÓW, RODZINY, OSÓB POSTRONNYCH). 

 

1. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach               

w przypadku zaobserwowania lub podjęcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę 

samobójczą, powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

2. Po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor    

szkoły podejmują następujące działania: 

 Nie pozostawiają ucznia samego i próbują go przeprowadzić w bezpieczne 

i ustronne miejsce, 

 Niezwłocznie informują o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia. 

 Przekazują dziecko pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów) lub jeżeli 

przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom 

(np. policji). 

 W przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia lub braku możliwości 

odebrania ucznia przez rodzica, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję 

o dalszych działaniach. 

 

 

6.11 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTACJI ZAISTNIENIA 

WYPADKU LEKKIEGO, NIEWYMAGAJĄCEGO INTERWENCJI LEKARZA 

(POWIERZCHOWNE ZRANIENIA, OTARCIA NASKÓRKA, STŁUCZENIA ITP.) 

 

Problem: wypadek ucznia niewymagający interwencji lekarza 

Pomoc: interwencja nauczyciela,  wychowawcy, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej, 

dyrekcji lub innego pracownika szkoły 

 

1. Procedury postępowania: Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do 
pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ 



 

65 
 

wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny uczeń lub pracownik 
obsługi szkolnej ( sprzątaczka, sekretarka). Pielęgniarka decyduje o dalszym 
postępowaniu. 

2. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej opiekę powierza się pedagogowi, 
nauczycielowi biblioteki lub innemu nauczycielowi, który w tym czasie nie ma zajęć. 
Osoby te w razie potrzeby kontaktują się z dyrektorem szkoły.  

3. Jeżeli przyczyną zdarzenia było wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, przyrządów 
nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.  
4. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, ma obowiązek zapytać ucznia czy nie jest chory na 
hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogąca w połączeniu z urazem stanowić 
niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.  
 
Przy lekkich wypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 
zaczerwienienie, otarcie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanemu uczniowi ,uczeń pozostaje w szkole.  W wypadku wątpliwości (np. mocne 
uderzenie głową, upadek silny całym ciałem)nauczyciel opiekujący się uczniem czy dyrektor 
powiadamia w razie potrzeby rodzica o zdarzeniu ustala z nim:  
• potrzebę wezwania pogotowia,  
• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,  
•godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.  
 
5.Jeżeli zachodzi potrzeba rodzic ( prawny opiekun) powinien osobiście odebrać ucznia ze 
szkoły. 
6. W wypadkach lekkich zdarzeń na zajęciach,  na przerwie nauczyciel sporządza notatkę, 
którą zachowuje w swoich dokumentach. 
7. W wątpliwych wypadkach nauczyciel przy którym doszło do zdarzenia sporządza krótką 

notatkę, którą oddaje do dyrektora szkoły. Dyrektor decyduje o kwalifikacji zdarzenia 

 

 

       6.12 PROCEDURY W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 
1) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,  
2) sprowadza fachową pomoc medyczną,  
3) udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu 

pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury), 
4) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je: 

a) wyprowadza uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą 
prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,  

b) powiadamia stosowne służby lub podmioty ratownicze: (policja – 997; straż 
pożarna – 998; pogotowie ratunkowe – 999 lub 112) 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, 
5) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą:  
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prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub 

angażuje w działania innych pracowników szkoły zlecając im zadania (np. udzielanie 

pierwszej pomocy, wezwanie służb, powiadomienie dyrekcji, pomoc w nadzorowaniu 

uczniów, pomoc w ewakuacji itp.). 

6) Nauczyciel sporządza notatkę z wypadku i oddaje do dyrektora szkoły. 

 

2. O każdym wypadku powiadamia się:  

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego ucznia, (fakt ten, jeżeli wypadek miał miejsce 
w trakcie zajęć nauczyciel dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i 
godzinę powiadomienia  o wypadku), 

2) współpracującego ze szkołą pracownika służby BHP oraz  przedstawiciela 
pracowników, 

3) organ prowadzący placówkę, 
4) przewodniczącego rady rodziców.  

 

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 
poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel, dyrektor lub pielęgniarka szkolna  
powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

1) potrzebę wezwania pogotowia, 
2) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 
3) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również dzienniku 

zajęć. 

 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 
pielęgniarka szkolna, nauczyciel, pedagog, sekretarz szkoły lub dyrektor wzywa 
pogotowie ratunkowe. 

 

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

 

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 
niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
 

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 
urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do 
czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 
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8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki lub imprezy organizowanej 
poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun 
grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

 

9. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego. 
 

1) W skład zespołu wchodzą: 

a) współpracujący ze szkołą pracownik, posiadający kwalifikacje specjalisty 
bezpieczeństwa i higieny pracy  lub inspektor BHP pod bezpośrednim nadzorem 
specjalisty BHP oraz przedstawiciel pracowników – Społeczny Inspektor Pracy, 

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć przedstawiciel pracowników – 
Społeczny Inspektor Pracy, w skład zespołu wchodzi inny pracownik szkoły 
wyznaczony przez dyrektora szkoły i  przeszkolony w zakresie bhp. W składzie 
zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 
oświaty.  

2) Przewodniczącym zespołu jest współpracujący ze szkołą pracownik, posiadający kwalifikacje 
specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy lub inspektor BHP pod bezpośrednim nadzorem 
specjalisty BHP. 

 

3) Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe. Pracownik, posiadający kwalifikacje 
specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy  lub inspektor BHP pod bezpośrednim nadzorem 
specjalisty BHP: 

 

a) zbiera wyjaśnienia od poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub 
wychowawcy/ pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego/dyrektora szkoły),  

b) zbiera informacje od świadków wypadku;  jeżeli świadkami są uczniowie – 
zbieranie informacji odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga 
szkolnego/ psychologa szkolnego/ dyrektora szkoły, a wyjaśnienia odczytuje się w 
obecności ucznia – świadka oraz  rodzica lub wychowawcy/ pedagoga 
szkolnego/psychologa szkolnego/dyrektora szkoły, 

c) w razie potrzeby sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku, 
d) uzyskuje informacje od nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał  

w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 
e) w uzasadnionych przypadkach zespół otrzymuje opinię lekarską lub 

dokumentację medyczną z opisem doznanych urazów – na wniosek 
przewodniczącego zespołu powypadkowego, 

f) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu, dyrektor szkoły, rodzice 
lub rodzic ucznia, 

g) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; 
członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może 
złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym, 
przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego  
o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, 

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 
powypadkowego zaznajamia się przynajmniej jednego rodzica/opiekuna 
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prawnego poszkodowanego ucznia, który potwierdza ten fakt podpisem w 
protokole, 

i) protokół otrzymuje  przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny poszkodowanego 
ucznia, który potwierdza to podpisem w protokole, 

j) organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza 
się na ich wniosek, 

k) jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole, 
l) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu powypadkowego osoba/ osoby, które 

otrzymały protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 
informowani przy odbieraniu protokołu), 

m) zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 
przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 
- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego,  
- sprzeczności  istotnych  ustaleń  protokołu z zebranym  materiałem dowodowym. 

Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę.  Po rozpatrzeniu zastrzeżeń 

organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie 

ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych 

powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 

 

10. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego  
w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

11. Dyrektor szkoły stosuje środki profilaktyczne oraz omawia z pracownikami szkoły 
okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia.  

 

Powyższe zasady są opracowane na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia  

31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące wypadków przy pracy. 

 

Załącznik nr 1  

do Procedur postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 
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OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY 

POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

 

1) Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest 
prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

2) Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 
3) Usuń poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 
4) Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając pogotowie ratunkowe lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić. 
5) Zapewnij poszkodowanemu spokój, odsuń z otoczenia zbędne osoby, w każdej  

sytuacji zapewnij poszkodowanemu ciepłe okrycie. 
6) Nie lekceważ nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo 

zaopatrzyć. 
7) W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku,  

zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe 
 i stosować się do ich poleceń. 

8) W przypadku zatrzymania krążenia należy wykonywać resuscytację krążeniowo-
oddechową (u dzieci 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy ratownicze). 

9) Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 
10) Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej 

ani stałej (tabletki). 
11) W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny 

zmieniać pozycji poszkodowanego. 
12) Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 
13) Należy korzystać ze środków znajdujących się w apteczce pierwszej pomocy. Zaleca 

się korzystanie z instrukcji pierwszej pomocy dołączonej do apteczki. 
14) Podczas wycieczek należy zapewnić wystarczające środki medyczne dostosowane do 

warunków oraz liczby uczestników.  
15) Przypadki zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi, w których nie jesteśmy pewni 

postępowania należy skonsultować z pogotowiem ratunkowym lub osobą 
posiadającą odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

6.13 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI SZKOŁY 
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1.Ogłoszenie alarmu ewakuacyjnego – przerywany sygnał dzwonkiem, sekwencja krótkich 
sygnałów w przybliżeniu 1:1 (1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy).  

 
2.Rozpoczęcie ewakuacji w poszczególnych budynkach. 
 
KOLEJOŚĆ EWAKUACJI 
 
 Duży budynek: 
 II piętro  
Sale 37, 38, 39, 40 drugą klatką zaczynając od sali nr 40 idą 
 przez parter i przewiązkę na dużą salę gimnastyczną lub boisko szkolne (w zależności od 
pogody). 
Sale 35,36,33,31,32 główną klatką przez przewiązkę zaczynając od sali 35, 36, 33, 31, 32  na 
dużą salę gimnastyczną lub boisko szkolne ( w zależności od pogody). 
 
I piętro  
sale 29, 28, 27 drugą klatką zaczynając od sali 29 przez parter i przewiązkę na dużą salę 
gimnastyczną lub boisko szkolne ( w zależności od pogody) 
Sale 26,25,24, 18 i 19 główna klatką zaczynając od sali 24, 25, 26, 18 i 19 na dużą salę 
gimnastyczną boisko szkolne ( w zależności od pogody). 
 
Parter  
zaczynając od sali 9 po kolei do sali 14, równocześnie z salą 9 wychodzi biblioteka, świetlica i 
jadalnia przez przewiązkę na dużą salę gimnastyczną boisko szkolne ( w zależności od 
pogody). 
 
Mały budynek 

  

 Parter  
W kolejności sale 1, 2 i 3 (przedszkole)wychodzą  na salę gimnastyczną lub plac zabaw przy 
małym budynku ( w zależności od pogody.) 
 
I piętro 
W  kolejności  sale  4,6 i 5,7 przez klatkę schodową na salę gimnastyczną lub plac zabaw przy 
małym budynku ( w zależności od pogody). 
 
 
 
 
 
 

WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE POWINNI: 

 Nadzorować przebieg ewakuacji uczniów /klasy/; 
 Ogłosić  alarm dla uczniów /klas/;  
 Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne  
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 Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne 
przed dostępem osób niepowołanych; wylogować się z e-dziennika, 

 Nakazać opuszczenie Sali /budynku/ 
 Zostawić pomieszczenia otwarte; 
 Wychowawcy / nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują 

informację do dyrektora lub wicedyrektora, 
 
Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej 
informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.14  PROCEDURY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
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Procedura przyjmowania 
uczniów do świetlicy 
szkolnej 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III  
rodziców pracujących. W przypadku wolnych miejsc 
mogą być przyjmowani uczniowie starsi. 

2. Grupą świetlicową liczącą do 25 uczniów opiekuje się 
jeden nauczyciel. 

3. Przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej poprzedzają 
następujące czynności: 

 wypełnienie przez rodzica (prawnego opiekuna) Karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej(wzór- załącznik 
nr 14) 

 rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną          
i dyrektora szkoły, 

  sporządzenie listy uczniów przyjętych do świetlicy       
w terminie podanym przez dyrektora szkoły. 

 Procedura odbierania dzieci 
ze świetlicy szkolnej 

1. Dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych 
opiekunów) i osoby do tego upoważnione. 

2. Dane osób odbierających dzieci są w kartach 
zgłoszeniowych do świetlicy u wychowawców świetlicy   
i w pokoju wicedyrektorów. 

3. Dzieci po ukończeniu 7 roku życia mogą wracać 
samodzielnie do domu jeżeli mają pisemną zgodę 
rodziców (prawnych opiekunów) całoroczną lub 
jednorazową. 

4. Brak pisemnego upoważnienia uniemożliwia odbiór 
dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzice 
(prawni opiekunowie). 

5. Rozmowa telefoniczna z rodzicem nie jest akceptowana 
jako zgoda na odbiór dziecka (akceptowana jest  
jednorazowa  pisemna zgoda).  

6. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły, dziecko 
może być odebrane ze świetlicy szkolnej przez osobę 
małoletnią. Rodzice (prawni opiekunowie) składają 
wówczas stosowne podanie do dyrektora szkoły. (wzór 
– załącznik nr 15) 

Procedura przyprowadzania 
i wychodzenia na lekcje 
dzieci uczęszczających do 
świetlicy szkolnej 

1.  Wychowawcy klas pierwszych zobowiązani są 
przyprowadzić uczniów do świetlicy szkolnej po 
zakończonych lekcjach. 

2.  Jeżeli lekcje w klasach pierwszych kończy inny 
nauczyciel (np. religii,  

     j. angielskiego) jest on również zobowiązany do 
przyprowadzenia uczniów. 

3.  Uczniowie  klas II i III wychodzą na lekcje ze świetlicy 
szkolnej    i samodzielnie udają się pod swoją klasę. 
Nauczyciel odnotowuje w dzienniku godzinę wyjścia 
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ucznia ze świetlicy. 

Procedura postępowania w 
przypadku pobytu dziecka w 
świetlicy w czasie wyjścia na 
basen 

Dotyczy dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej. 
1. Wychowawca klasy/ nauczyciel przedmiotu 

przyprowadza do świetlicy dzieci, które z różnych 
przyczyn nie mogą brać udziału w nauce pływania na 
basenie. 

2. Wychowawca/ nauczyciel przedmiotu ma obowiązek 
odebrać dziecko ze świetlicy, w przypadku, gdy klasa 
kontynuuje naukę w szkole  po powrocie z basenu. 

Procedura postępowania 
przy zwalnianiu dziecka z 
zajęć świetlicowych. 

1. Procedura dotyczy postępowania w przypadku 
konieczności zwolnienia uczniów  ze świetlicy w czasie, 
kiedy powinien w niej przebywać  (przed lub po 
lekcjach). 

Obowiązki ucznia: 

 podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć 
świetlicowych, uczeń powinien posiadać stosowną 
informację o zwolnieniu (na piśmie) z czytelnym 
podpisem, datą oraz  osoby zwalniającej, 

 pisemne zwolnienie uczeń powinien przedstawić 
wychowawcy świetlicy. 

Obowiązki wychowawcy: 

 nauczyciel świetlicy, który otrzymuje stosowne 
pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy 
szkolnej, odnotowuje w dzienniku zajęć 
nieobecność ucznia, 

 otrzymane pismo przechowuje w segregatorze z 
dokumentacją uczniów, 

 wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na 
podstawie telefonu od rodziców (prawnych 
opiekunów), 

 odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć 
świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie 
na piśmie. 

Procedura postępowania w 
przypadku kiedy ucznia 
odbiera osoba, która 
spożywała alkohol lub jest 
       nietrzeźwa. 

1.  Przeprowadzenie rozmowy na temat odbierania i 
odpowiedzialności za dziecko, poinformowanie o 
konsekwencjach takich sytuacji. 

2.  Spisanie notatki służbowej. 
3.  Powiadomienie przez wychowawcę świetlicy dyrektora 

szkoły lub pedagoga. 
4.  Jeżeli istnieje możliwość, zawiadomienie innych 

opiekunów, by odebrali dziecko ze świetlicy. 
5.  W przypadku, kiedy nie ma innej osoby uprawnionej do 

odbioru dziecka wezwanie policji. 
6.  O zaistniałej sytuacji należy powiadomić wychowawcę 

klasy. 
 

Procedura postępowania w 1.  Rozmowa z uczniem/rodzicem celu  ustalenia przyczyny 
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przypadku pozostania 
dziecka w świetlicy po 
godzinach pracy. 

pozostania w świetlicy. 
2.  Telefoniczne poinformowanie rodziców lub osób przez 

nich upoważnionych o miejscu przebywania dziecka. 
3.  W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z 

opiekunami dziecka powiadomienie policji. 
4.  Wychowawca świetlicy informuje o zaistniałej sytuacji 

wicedyrektora szkoły. 
5.  Oczekiwanie na odbiór dziecka przez rodzica, opiekuna 

lub osobę upoważnioną w obecności wychowawcy 
świetlicy. 

 

Procedura postępowania w 
przypadku agresji słownej 
występującej wśród 
wychowanków świetlicy 

1. Nauczyciel każdorazowo interweniuje, upominając 
słownie ucznia świetlicy. 

2. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia 
przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań 
wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję 
słowną. 

3.  W przypadku braku skuteczności podjętych działań, 
wychowawca świetlicy informuje rodziców i 
wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia 
oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku 
świetlicowym danej grupy. 

 

Procedura postępowania w 
przypadku występującej 
wśród wychowanków 
świetlicy agresji fizycznej 

1.   Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do 
interwencji –izolacja uczestników zajścia, 
przeprowadzenie z nimi rozmowy oraz powiadomienie 
wychowawcy klasy i rodziców o zdarzeniu. 

2.   Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową    
w dzienniku świetlicowym danej grupy. 

3.   W razie konieczności wychowawca świetlicy 
powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz w 
skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie 
ratunkowe. 

4.   W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego 
samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników 
świetlicy. 

 

Procedura postępowania w 
przypadku niszczenia mienia 
kolegów. 

1.  Wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu 
wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę 
służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy. 

2.  Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia 
przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań 
wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie. 

3.  Sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody lub 
odkupienie zniszczonego mienia przez rodziców. 

4.  W przypadku powtarzającej się sytuacji niszczenia 
mienia przez tego samego ucznia następuje skreślenie 
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z listy uczestników świetlicy. 
5.   Za wartościowe przedmioty przyniesione do świetlicy, 

wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. 
 

Procedura postępowania w 
przypadku kradzieży. 

1.   Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie 
świetlicy, wychowawca świetlicy przeprowadza 
rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia 
i sporządza notatkę służbową w dzienniku 
świetlicowym danej grupy. 

2.   Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, 
który przeprowadza rozmowę z rodzicami o 
ewentualnych działaniach profilaktycznych. 

3.   W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest 
zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany 
zgodnie ze statutem szkoły, a jego rodzice zostają 
powiadomieni o zajściu. 

4.   Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym 
przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a 
wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody 
dokonanego czynu. 

5.   W przypadku powtarzających się kradzieży tego 
samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników 
świetlicy. 

 

Procedura postępowania w 
przypadku  samowolnego 
opuszczenia świetlicy bez 
pozwolenia. 

1.  Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy 
i rodziców. 

2 Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w 
dzienniku świetlicowym danej grupy. 

3.   Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w 
dzienniku świetlicowym danej grupy. 

4.   W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez 
pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na 
okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W 
tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia 
dziecku opieki. 

 

Procedura postępowania w 
przypadku ucieczki ze 
świetlicy. 

1..  Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę 
klasy, dyrektora rodzica i policję. 
2.  Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w 

dzienniku świetlicowym danej grupy. 
3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w 

dzienniku świetlicowym danej grupy. 
4. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez 

pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na 
okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W 
tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia 
dziecku opieki. 
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6.15 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEBYWANIA OSOBY 

OBCEJ NA TERENIE SZKOŁY 

 

Przez osobę „ obcą „ na terenie szkoły rozumie się osobę która: 

- nie jest pracownikiem szkoły, 

- nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy lub innego pracownika  

i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia 

społecznego bądź też w inny sposób stanowi  zagrożenia dla porządku na terenie szkoły oraz 

bezpieczeństwa uczniów  lub innych osób przebywających na terenie szkoły. 

Każdy nauczyciel w przypadku , gdy zauważy na terenie szkoły osobę obcą: 

1. Obserwuje zachowanie tej osoby, ustala powody jej obecności w szkole. 

2. W przypadku trudności z ustaleniem celu wizyty pracownik szkoły ma prawo prosić   o 

opuszczenie terenu szkoły. 

3. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań ze strony osoby 

obcej, informuje dyrektora szkoły i wspólnie z  nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia 

jej do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu szkoły. 

4. W sytuacjach drastycznych niezwłocznie powiadamia Policję i jednocześnie podejmuje 

działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami 

niebezpiecznych zachowań obcej osoby. 

Procedura przedstawiona rodzicom 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły,  
a wchodzi na jej teren, jest osobą „obcą”. 

 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez 
uzasadnionego ważnego powodu. 

 

3. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 
  

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły  
i odbierają je po zajęciach, nie wchodzą do budynku, tylko oczekują na zewnątrz. 

 

5. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy oczekują na dziecko z powodu spożywania posiłku na 
stołówce oczekują na dziecko przed dużym budynkiem szkoły. Nie wchodzą do budynku. 

 

6. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie 
uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia 
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dziecka do szatni, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko na korytarzu budynku 
na dole.  Jest to okres adaptacyjny, po  tym okresie obowiązuje punkt 4. 

 

7. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun  może wejść do 
świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam 
po skończonych lekcjach. 

 

8.  Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, 
wchodzić do jadalni, prosić o przeprowadzenie rozmowy  
z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel 
pełni dyżur na korytarzu. 

 

9. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą odbywać 
się podczas przerw międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w czasie 
uzgodnionym z nauczycielem 

 

10. Każdy pracownik szkoły widząc osobę obcą na terenie budynku ma prawo poznać powód 
obecności w/w  osoby na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

      6.16 PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PRZED ZAJĘCIAMI WF 

 

1. Przed każdą lekcją wychowania fizycznego na dużej sali gimnastycznej: 

  - po dzwonku na lekcję klasy oczekują na nauczyciela w korytarzu przewiązki przy sali 

gimnastycznej, 

  - po uzyskaniu zgody przez nauczyciela klasy mogą wejść do szatni i przebrać się w strój 

sportowy, 

    - po przebraniu łącznicy grup zgłaszają gotowość do zajęć, a klasy czekają przed 

pokojem nauczycieli wychowania fizycznego, 

   - uczniowie wraz nauczycielem wchodzą do sali gimnastycznej,  
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  - po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni wychowania fizycznego, 

jeżeli jest to ostatnia lekcja klasy,  wówczas nauczyciel wychowania fizycznego 

sprowadza grupę do szatni. 

 

2. Przed każdą lekcją wychowania fizycznego na hali sportowej , basenie, małej sali: 

   - po dzwonku na lekcję klasy oczekują na nauczyciela w korytarzu przewiązki (bliżej 

wyjścia), 

   - po przyjściu nauczyciela i  sprawdzeniu obecności klasa wychodzi w jednej zwartej     

grupie  na halę sportową /basen/ małą salę, 

    - po przyjściu na halę sportową/ basen/ małą salę  uczniowie wchodzą do szatni                      

i przebierają się, 

   - po przebraniu w strój sportowy, łącznicy zgłaszają grupy do zajęć, 

   - po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do odpowiedniej szatni , przebierają 

się i pod  nadzorem  nauczyciela wracają razem do szkoły. 

 

Na sali, basenie oraz hali sportowej obowiązują odrębne regulaminy korzystania                         

z obiektów sportowych. 

3. Klasy I-III: 

   - klasy I – III przychodzą na lekcje wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela, 

   - przebierają się w odpowiedniej szatni, 

   -ustawiają w parach pod salą gimnastyczną, 

   - wchodzą na salę pod opieką nauczyciela, 

  - po zajęciach wychowania fizycznego wracają do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela 

 

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu sali 

gimnastycznej 
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6.17  ZASADY  WCZEŚNIEJSZEGO ZWALNIANIA UCZNIÓW W DANYM DNIU NA 

PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ   SZKOLNYCH  

 

1.Ucznia można zwolnić z zajęć szkolnych na pisemną prośbę rodziców zawierającą formułę 
„Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka 
po opuszczeniu budynku szkoły” z wyraźnym podpisem i datą wystawienia.(wzór –załącznik 
nr 16). 3.  
2.Zwolnienie może być również wysłane do wychowawcy z konta rodzica poprzez 
mobidziennik, lecz należy to zrobić dzień wcześniej. 
 
3. Pisemną prośbę o zwolnienie napisaną przez rodzica, uczeń powinien przedstawić  

wychowawcy klasy zaraz po przyjściu do szkoły.  

4. Jeżeli wychowawca jest nieobecny w danym dniu uczeń ma obowiązek przedstawić 

zwolnienie nauczycielowi z którym ma następną lekcję na której ma już być nieobecny. 

Nauczyciel przekazuje zwolnienie wychowawcy klasy. 

 5. Zwolnienie  wychowawca powinien przechowywać w swojej dokumentacji. 

6. Wychowawca lub nauczyciel podejmuje  decyzję o zwolnieniu lub może odmówić 

zwolnienia po uzgodnieniu z rodzicem (prawnym opiekunem), jeżeli uzna, że uczeń sam 

napisał prośbę i sfałszował podpis. 

7. Rodzice mogą osobiście w danym dniu zwalniać swoje dziecko informując o tym fakcie 

wychowawcę klasy lub nauczyciela uczącego i potwierdzając jego odbiór wpisem do zeszytu 

zwolnień znajdującym się  na portierni  lub w sekretariacie szkoły. 

8. Jeśli rodzic zwalnia dziecko w czasie trwania lekcji dany nauczyciel zobowiązany jest 

wpisać mu nieobecność na swoich zajęciach i powiadamiać o tym fakcie wychowawcę 

słownie lub za pomocą wiadomości w mobidzienniku. 

10. Uczeń w czasie, gdy jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

11. W dzienniku, w rubryce obecności na zajęciach zaznacza się nieobecność a wychowawca 
je usprawiedliwia.  
 
12.Jeżeli uczeń jest na stałe lub na dłuższy czas zwolniony z danego przedmiotu to wtedy:- 
jeśli dane lekcje ( religia,  j. niemiecki, w – f ) wypadają w środku zajęć, uczeń ma obowiązek 
zgłosić się na ten czas do biblioteki szkolnej, w której prowadzony jest rejestr 
przebywających tam uczniów, 
- jeśli dane lekcje są na początku lub na końcu zajęć w danym dniu, wówczas rodzic składa 
podanie do dyrektora ( w-f: załącznik 19, j. niemiecki: załącznik 22, religia: załącznik 23 )  
i po uzyskaniu akceptacji uczeń przychodzi   do szkoły później lub wychodzi wcześniej  
( ta sytuacja nie dotyczy przedmiotu wdżr – w tym przypadku podanie do dyrektora nie jest 
konieczne ). 
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6.18 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW  Z POWODU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA i 

USKARŻANIA SIĘ  NA ZŁY STAN ZDROWIA 

 

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana                 

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego 

doprowadzenia go  do pielęgniarki szkolnej , pedagoga lub sekretariatu szkoły. 

2 Stan zdrowia ucznia powinien być konsultowany z pielęgniarką szkolną, która 

podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu. W przypadku nieobecności pielęgniarki 

decyzję podejmuje wicedyrektor lub dyrektor szkoły. Pielęgniarka powiadamia 

dyrektora o konieczności zwolnienia ucznia. 

3. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone                   

z powiadomieniem  rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i ustaleniem z nimi 

wszystkich dalszych działań związanych ze zwolnieniem. 

4. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub 

inna osoba upoważniona. Rodzic w wyjątkowych sytuacjach może wydać  dyspozycje 

co do zwolnienia. Fakt odebrania ucznia z zajęć odnotowuje rodzic (prawny opiekun) 

w zeszycie zwolnień znajdującym się w kantorku woźnej lub sekretariacie szkoły. 

5. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia 

nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych.  

 

 

 

6.19 PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, 

KONKURSY ORAZ INNE UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel (opiekun)  odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej 

wymienionych zajęć (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego 
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rodziców). Fakt ten zaznacza w mobidzienniku najpóźniej na dzień przed 

zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami informując o dacie i czasie nieobecności 

ucznia na zajęciach. 

3. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel 
wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia                       
i przyprowadza ich z powrotem do szkoły. Zobowiązany jest również do sporządzenia 
pełnej dokumentacji wycieczki. 
 

4. Jeżeli   konkurs  lub   zawody  odbywające się na    terenie szkoły    trwają      krócej   

niż czas przewidziany  w planie lekcji na dany dzień, uczeń uczestniczy w pozostałych 

lekcjach, ale może być zwolniony z odpowiedzi.  

 

 

6.20 PROCEDURA W PRZYPADKU  SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA 

SZKOŁY(KLASY) 

 

1. Uczeń bez zgody nauczyciela nie może opuścić swojej klasy lub grupy.  

2. Po stwierdzeniu nieobecności na lekcji ucznia, który był obecny na wcześniejszych     

zajęciach   w  danym dniu i bez usprawiedliwienia opuścił teren szkoły, nauczyciel 

prowadzący dane   zajęcia  powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

3. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel wpisuje nieobecność uczniowi, 

powiadamia wicedyrektora szkoły, który  zleca wyznaczonemu nauczycielowi 

ponowne sprawdzenie  wszystkich okoliczności pobytu ucznia w szkole. 

     4. Obowiązkiem osoby przyjmującej zgłoszenie  jest niezwłoczne powiadomienie 

telefoniczne rodziców lub opiekunów prawnych o nieobecności dziecka. 

    5. W sytuacji, gdy niemożliwe jest skontaktowanie się wychowawcy  z rodzicem lub 

opiekunem prawnym przekazuje on obowiązek niezwłocznego ich powiadomienia 

pedagogowi szkolnemu. 

   6. Pedagog  ponownie próbuje skontaktować się z rodzicami. 

 7.   Z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia, który samowolnie oddalił się       

należy sporządzić notatkę. 

8. Wobec ucznia, który samowolnie opuszcza szkołę w trakcie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stosuje się kary przewidziane w Statucie Zespołu. 
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6.21 PROCEDURA W PRZYPADKU  WAGAROWANIA 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie 

nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji 

ucznia na swoim przedmiocie, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. O każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców ucznia. 

3. Obowiązkiem wychowawcy jest systematyczne (miesięczne) rozliczenie frekwencji 

swoich wychowanków. 

4. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających, 

co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca,                            

a także w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca: 

 przekazuje pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi szkoły, informację o takim uczniu, 

 powiadamia telefonicznie lub poprzez Mobidziennik rodziców ucznia, a jeśli zajdzie 

taka potrzeba  listem poleconym, o absencji ucznia i wzywa ich do szkoły celem 

wyjaśnienia danej sytuacji, 

 wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem, 

 w obecności pedagoga szkolnego lub dyrektora przeprowadza rozmowę z rodzicami                        

i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności 

dziecka, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania 

dziecka do szkoły. 

5. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane 

z egzekwowaniem obowiązku szkolnego przez ucznia (łącznie z nieudanymi próbami 

nawiązania kontaktu z rodzicami)  wychowawca odnotowuje  w mobidzienniku lub w teczce 

wychowawcy. 

6. W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą (rodzic 

nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania 

indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń 

w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła 

dwukrotnie listem poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie 

realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z 

wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest 

zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 
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7. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

prowadzącego Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest 

grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie. 

8. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem 

itd.) uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu 

z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej 

sytuacji Sąd Rodzinny. 

 

 

6.22 PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW WYCHOWANKOM PRZEZ  

PIELĘGNIARKĘ, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

 

1.  Dawkowaniem leków w szkole zajmuje się pielęgniarka szkolna w godzinach swojej pracy. 

2.  Pielęgniarka podaje leki wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, zgodnie ze zleceniem 

lekarskim dostarczonym przez rodziców po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę 

na podanie leku. 

3. Nauczyciel i wychowawca  może podać leki w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

(dziecku    z   chorobą przewlekłą) na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców . 

4. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę 

leku, dawkę oraz częstotliwość dawkowania i okres leczenia. 

5. Wszystkie zlecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać 

zarejestrowane przez pielęgniarkę szkolną. 

6. Poza przypadkiem podawania leków wychowankom przewlekle chorym, nauczyciele nie 

podają leków w innych sytuacjach, np.: leków przeciwbólowych. Pielęgniarka podaje leki 

wyłącznie na pisemną prośbę 

7. Leki muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla uczniów. 

8. W przypadku nagłego zachorowania dziecka w szkole pielęgniarka podaje doraźnie leki 

(przeciwbólowe, rozkurczowe, uspokajające). Gabinet pielęgniarki wyposażony jest 

również w Zestaw Przeciwwstrząsowy pielęgniarki POZ. 
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6.23 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEZ UCZNIA 

TELEFONU KOMÓRKOWEGO NA LEKCJI                                                                         

 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych                              

(np. w czasie lekcji) powoduje odnotowanie tego faktu w dzienniku elektronicznym, 

jako uwaga negatywna - przez nauczyciela uczącego (świadka zdarzenia). 

2. Przypadek ten zostaje zgłoszony wychowawcy klasy. 

3. W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia 

telefonu do szkoły. 

4. Zakaz (na okres miesiąca) wprowadza wychowawca klasy, który ma wgląd w uwagi 

negatywne uczniów. 

5. Jeżeli uczeń złamie zakaz przynoszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na teren szkoły, urządzenie zostanie odebrane i przekazane do 

dyrektora szkoły.  

6. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły). 

7. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę                                      

z zachowania  o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie 

oceny  z zachowania o kolejne stopnie.      

8. Szczegółowe zasady korzystania z telefonów określa odrębny regulamin.  

 

 

 

 

6.24 REGULAMIN USPRAWIEDLWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW NA 
OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH SZKOLNYCH ORAZ ZWALNIANIA Z TYCH ZAJĘĆ  

1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi 
się na nią po upływie 15 minut od czasu jej rozpoczęcia.  

2. Gdy uczeń zgłosi się na zajęcia przed upływem 15 minut to nauczyciel odnotowuje 
spóźnienie w dzienniku lekcyjnym. 

3. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie 
obowiązkowych zajęć lekcyjnych. 

4. Osoba uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności jest wychowawca klasy.                    
W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy, dyrekcja szkoły wyznacza 
osobę uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów w danej klasie. 
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5. Rodzic lub prawny opiekun może usprawiedliwić nieobecność dziecka przez 
mobidziennik, osobiście lub pisemnie. 

6. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole powinno nastąpić do tygodnia                   
od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności. 

7. W przypadku braku dostarczenia usprawiedliwienia uczeń otrzymuje nieobecność 
nieusprawiedliwioną. 

8. Uczniom biorącym udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych 
uroczystościach, do których zostali oddelegowani prze szkołę wpisuje się zwolnienie.  
Zwolnienie w dzienniku zaznacza nauczyciel organizujący uczestnictwo danej osoby    

w wymienionych powyżej okolicznościach lub na prośbę organizatora wychowawca 

klasy. 

9. Jeżeli konkurs (zawody) odbywają się na terenie szkoły organizator powinien określić 
czas nieobecności uczniów na zajęciach. 

10. Przyczyny nieobecności ucznia powinny być racjonalne i stanowić rzeczywiste 
uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, 
sprawy urzędowe niezależne od ucznia. 

11. Zwalnianie ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe w dwóch 
sytuacjach: 
 

a) Jeśli rodzic osobiście zwolni ucznia wpisując zwolnienie do „Księgi zwolnień” 
znajdującej się u pani woźnej lub w sekretariacie szkoły, lub gdy uczeń posiada 
zwolnienie wypisane przez rodzica i otrzyma podpis dyrektora lub wicedyrektora. 
Takie zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy klasy, który przechowuje je w 
dokumentach klasy. 

b) Nauczyciel uwzględnia zwolnienia z lekcji napisane przez rodzica dzień wcześniej 
przez mobidziennik. 

c) Jeśli uczeń źle się poczuje – udaje się do pielęgniarki, która zawiadamia rodziców              
/ opiekunów prawnych/ o potrzebie zwolnienia ucznia z lekcji; o fakcie zwolnienia 
pielęgniarka powiadamia nauczyciela prowadzącego lekcję, z której zwalnia 
ucznia oraz dyrektora szkoły. 

 

 

 

6.25 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ W CZASIE 

LEKCJI MUSI WYJŚĆ DO TOALETY 

 

1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel zezwala uczniowi  na opuszczenie klasy i udanie 

się do toalety. 

2. W sytuacji, kiedy uczeń nie wraca z toalety, nauczyciel poleca przewodniczącemu            

lub innemu uczniowi sprawdzenie jaka jest tego przyczyna. 



 

86 
 

3. W przypadku złego samopoczucia uczniowi towarzyszy przewodniczący lub inny 

wskazany przez nauczyciela uczeń. 

4. W sytuacji nieodnalezienia ucznia, który udał się do toalety i nie wrócił, nauczyciel 

klasy niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrekcji i wpisuje nieobecność uczniowi   do 

dziennika. 

 

 

6.26 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEPOJAWIENIA SIĘ   

NAUCZYCIELA NA ZAJĘCIACH 

 

1. Nauczyciel, który stwierdza, że inny nauczyciel nie pojawił się na zajęciach stara się 

zapewnić bezpieczeństwo uczniów. 

2. Nauczyciel wybiera jednego ucznia, któremu poleca zawiadomienie Dyrekcji                         

o zaistniałym fakcie. Nauczyciel może powiadomić przełożonego również 

telefonicznie. 

3. Dyrektor niezwłocznie oddelegowuje innego nauczyciela do sprawowania opieki                             

nad klasą lub sam zapewnia opiekę.  

 

 

6.27 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL                       

W CZASIE  ZAJEĆ   POCZUJE SIĘ ŹLE LUB MUSI WYJŚĆ DO TOALETY                                   

I ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ OPUSZCZENIA SALI LEKCYJNEJ 

 

1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel wyznacza jednego  ucznia do powiadomienia   

dyrektora  lub wicedyrektorów o zaistniałym fakcie. 

2. Prosi przewodniczącego klasy o przejęcie chwilowego nadzoru. 

3. Wychodząc z klasy w miarę możliwości powiadamia nauczyciela z sali obok , który 

stara się zapewnić opiekę obu klasom. 

4. Dyrektor lub wicedyrektorzy niezwłocznie oddelegowują innego nauczyciela do 

sprawowania opieki nad klasą lub sami zapewniają opiekę  
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6.28 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL                    

W CZASIE  DYŻURU   POCZUJE SIĘ ŹLE LUB MUSI WYJŚĆ DO TOALETY                               

I ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ OPUSZCZENIA MIEJSCA  SPRAWOWANIA 

DYŻURU 

 

1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel prosi drugą osobę dyżurującą o samodzielne    

sprawowanie opieki nad uczniami. 

2. Prosi dowolnego ucznia  o poinformowanie dyrektora lub wicedyrektorów o zaistniałej 

sytuacji. 

3.Dyrektor niezwłocznie oddelegowuje innego nauczyciela do sprawowania dyżuru                              

lub sam zapewnia opiekę.  

 

 

6.29 ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

 

1. Uczeń uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne za pisemną zgodą rodzica. 

2. W czasie trwania zajęć uczeń przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

      3. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjne jest dobrowolne.  

    4. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych,w którym  

    zapisuje obecność dzieci. 

    5. W wypadku odwołania zajęć nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia uczniów. 

     6. Jeśli uczeń bierze udział w imprezie szkolnej (np. dyskotece) obowiązują go procedury 

zapisane w oddzielnym dokumencie (np. organizacja imprez szkolnych).   

 

 

6.30  PROCEDURA POWIADAMIANIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH UCZNIÓW O TRUDNYCH SYTACJACH 
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W sytuacjach trudnych takich jak : 

- agresja słowna 

- agresja fizyczna 

- niszczenie mienia 

- spóźnienia 

- nieusprawiedliwione nieobecności 

- kradzież 

- wyłudzanie pieniędzy 

- dręczenie słabszych 

- itp. 

 

1. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji  rodziców lub opiekunów prawnych. 
Korzysta z danych osobowych ucznia zawartych w dzienniku. 

2. W zależności od sytuacji i potrzeby wychowawca:  
- powiadamia rodziców przez mobidziennik 

- powiadamia rodziców telefonicznie 

- wzywa  rodziców do szkoły 

3. Wychowawca odnotowuje w mobidzienniku uwagę uczniowi sprawiającemu kłopoty. 
4. Rodzic lub prawny opiekun dziecka w porozumieniu z wychowawcą zobowiązuje się 

do współpracy przy wyeliminowaniem w przyszłości podobnych sytuacji trudnych. 
5. Rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek zgłosić wychowawcy  zmianę miejsca 

swojego pobytu lub zamieszkania przez dłuższy czas (praca poza miejscem 
zamieszkania lub zagranicą). W takim przypadku rodzic/prawny opiekun podaje 
wychowawcy dane osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

 

 

6.31  PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

 

I.  Cele procedury: 

 Ułatwienie wzajemnych kontaktów 

 Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica 

wobec problemów dziecka; 

 Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do 

wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły; 

 Tworzenie partnerskiej atmosfery; 

 Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej 

właściwą rangę; 

 Ułatwienie monitorowania przyjętych zasad; 

II. Definicja przedmiotu procedury: 



 

89 
 

Kontakt nauczycieli z rodzicami – uzyskanie informacji o wszechstronnym 

rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych. 

III. Kogo dotyczy procedura: 

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych 

opiekunów oraz dyrektora szkoły. 

IV. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, 

które jest przedmiotem procedury: 

Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy 

klas, nauczyciele, pedagog szkolny,  pielęgniarka szkolna, dyrektor, 

wicedyrektor szkoły. 

V. Opis współpracy 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem i dyrektorem jest szkoła. 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu ustalonego w 

szkole i mają charakter przewidziany w harmonogramie. 

Spotkania odbywają się w formie: 

 Zebrań ogólnych z rodzicami 

 Zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami 

 Zebrań klasowych z rodzicami 

 Zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów 

 Indywidualnych konsultacjami z poszczególnymi osobami z gronem 

pedagogicznym i dyrekcją 

 Innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły 

3. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami                     

w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego 

spotkania z nauczycielem np. telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

4. Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć 

szkolnych w tym również podczas dyżuru. 

5. Miejscami kontaktów z rodzicami na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinety 

dyrektorów lub pedagogów szkolnych.  

6. O obowiązkowym spotkaniu nauczycieli z rodzicami wychowawca jest zobowiązany 

powiadomić rodziców pisemnie lub przez dziennik elektroniczny  z co najmniej            

3- dniowym wyprzedzeniem. 

7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi 

terminami. 

8. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie. 

9. Każdą formę kontaktu z rodzicem nauczyciel odnotowuje w mobidzienniku.                           

10. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest 

zapoznanie z aktualnymi obowiązującymi dokumentami szkoły takimi jak: Statut 

Szkoły, Program Profilaktyczno-Wychowawczy, obowiązujące regulaminy itp.; 

11. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez: 

 Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych; 

 Pomoc trójek klasowych w organizacji imprez klasowych, szkolnych; 
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 Udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak lekcje otwarte, Święto 

Szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej itp.; 

 Uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami 

gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny. 

 Pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz klasy i szkoły. 

12. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa                            

w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.  

13. Dyrektor szkoły w szczególności: 

 Współpracuje z Radą Rodziców; 

 Udziela pomocy w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczęszczają               

w spotkaniach, a kontakt w innej formie jest również utrudniony; 

 Przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców. 

14. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

 Uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza terenem szkoły np. na 

ulicy; 

 Przeszkadzania w czasie lekcji; 

 Telefonowanie na prywatny numer nauczyciela bez jego zgody; 

 Zajmowania przerw nauczycielowi dyżurującemu. 

 

15. Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do : 

 Nauczyciela przedmiotu; 

 Wychowawcy klasy; 

 Pedagoga szkolnego; 

 Dyrekcji szkoły; 

 Rady Pedagogicznej; 

 Organu prowadzącego szkołę; 

 Organu nadzorującego szkołę. 

 

 

 

 

6.32  PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI, KTÓRZY   NIE UCZESTNICZĄ      

W LEKCJACH RELIGII,  JĘZYKA NIEMIECKIEGO, ZAJĘCIACH WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO  LUB WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

I. Religia 

1. Pisemne oświadczenie o nieuczęszczaniu  ucznia na lekcje religii składają rodzice 

(prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły. 

2.  W przypadku, gdy rodzice ucznia (prawni opiekunowie) chcą zmienić 

oświadczenie w trakcie roku szkolnego, konieczne jest napisanie nowego 
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oświadczenia podpisanego przez oboje rodziców (prawnych opiekunów). Zmiana 

jest możliwa nie później niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej . 

3.  Jeżeli uczeń nie uczęszcza na lekcje religii to wtedy: 

- jeśli lekcja religii wypada w środku zajęć, uczeń ma obowiązek zgłosić się na ten 

czas do biblioteki szkolnej, w której prowadzony jest rejestr przebywających tam 

uczniów, 

- jeśli lekcja religii jest na początku lub na końcu zajęć w danym dniu, wówczas 

rodzic składa podanie do dyrektora ( załącznik 23 ) i po uzyskaniu akceptacji uczeń 

przychodzi  do szkoły  później lub wychodzi wcześniej. 

            4.     O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący    
                    zajęcia oraz wychowawca ucznia. 

5.   Uczniom nieuczęszczającym na religię nie wpisuje się nieobecności. 
6.   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii w dokumentacji przebiegu    
          nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę. 
 

II. Język niemiecki 
         1. Uczeń może być zwolniony na stałe z lekcji języka niemieckiego na podstawie  
              orzeczenia PPP. 
         2.  Jeśli uczeń nie uczęszcza na lekcje języka niemieckiego to wtedy: 
              - jeśli lekcja języka niemieckiego wypada w środku zajęć, uczeń ma obowiązek  
               zgłosić  się na ten czas do biblioteki szkolnej , w której prowadzony jest rejestr     
               obecności  przebywających tam uczniów. 
              - jeśli lekcja języka niemieckiego jest na początku lub na końcu zajęć w danym dniu, 
                wówczas rodzic składa podanie do dyrektora ( załącznik 22 ) i po uzyskaniu  
                akceptacji uczeń przychodzi do szkoły później lub wychodzi wcześniej. 
           3.  O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 
                oraz wychowawca ucznia. 
           4.  Uczniom nieuczęszczającym na lekcje języka niemieckiego nie wpisuje się  
                 nieobecności. 
           5.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka niemieckiego w dokumentacji prze- 
                 biegu  nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się słowo zwolniony. 
 

     

 

III. Wychowanie fizyczne 

1. Uczeń może być zwolniony na stałe lub czasowo z zajęć wychowania fizycznego ze 

względu na przeciwwskazania zdrowotne. 

2.  Zwolnienie czasowe nie odnosi się jednak do obecności ucznia na zajęciach 

wychowania fizycznego i wymaga odrębnych ustaleń. 

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte 

odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza - specjalistę.  
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4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać  

nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do 

końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.  

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie 

obejmującego całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie 

szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor 

szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na 

podstawie tych zaświadczeń.  

6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku 

szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu                          

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.  

7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują 

rodzice(opiekunowie prawni) składając podanie do dyrektora szkoły, do którego 

dołączają zaświadczenie lekarskie. (wzór – załącznik nr 17) 

8. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia                    

w sekretariacie.  

9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia.  

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na 

lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do 

wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.  

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały okres  w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

12. Jeśli  uczeń jest na stałe lub na dłuższy czas zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego, wówczas: 

- jeśli lekcja wypada w środku zajęć, uczeń ma obowiązek zgłosić się na ten czas 

do biblioteki szkolnej, w której prowadzony jest rejestr obecności przebywających 

tam uczniów, 

                                                                    

- jeśli lekcja w danym dniu jest na początku lub na końcu zajęć , wtedy rodzic 

składa podanie do dyrektora ( załącznik 19 ) i po uzyskaniu akceptacji uczeń 

przychodzi później lub wychodzi wcześniej. 

  

IV. Wychowanie do życia w rodzinie 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na 

pisemną rezygnację  rodziców o udziale ich dziecka w tych zajęciach. (wzór – 

załącznik nr 18) 
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2. Rezygnacja z zajęć w danym roku szkolnym przechowywana jest w sekretariacie 

szkoły oraz u wicedyrektorów. 

3. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz  wychowawca ucznia.  

4. Uczniom nieuczęszczającym na zajęcia nie wpisuje się nieobecności.  

 

 

 

 

 

 

6.33 PROCEDURA SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI, KTÓRZY   NIE 

UCZESTNICZĄ W LEKCJACH RELIGII, ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

LUB WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (otrzymali decyzję dyrektora o 

zwolnieniu) 

 

Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii, języka niemieckiego, wychowania fizycznego, 

wychowania do życia w rodzinie , a są to lekcje umieszczone w planie zajęć na pierwszej lub 

ostatniej godzinie w danym dniu, przychodzi do szkoły odpowiednio później lub wychodzi 

wcześniej ze szkoły. Rodzic przejmuje w tym czasie opiekę nad zwolnionym uczniem,  

a obecność ucznia w dzienniku zmieniona jest na „szarą główkę”. 

1.Jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcjach  religii, a odbywają się one  w środku zajęć danego 

dnia,  uczeń   obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkolnej, pod opieką nauczyciela 

bibliotekarza. Tam prowadzony jest rejestr obecności uczniów. 

 

2.Jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcjach  języka niemieckiego, a odbywają się one  w środku 

zajęć danego dnia,  uczeń   obowiązkowo spędza czas w bibliotece szkolnej, pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza. Tam prowadzony jest rejestr obecności uczniów. 

 

3.Przy zwolnieniu  jednorazowym lub dłuższym z lekcji wychowania fizycznego, jeżeli lekcje 

odbywają się w środku zajęć danego dnia,  uczeń   obowiązkowo spędza czas w bibliotece 

szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Tam prowadzony jest rejestr obecności 

uczniów. 
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4.Przy  dłuższym zwolnieniu z wychowania fizycznego, jeżeli lekcje odbywają się na początku 

lub na końcu zajęć rodzice ucznia mogą złożyć pisemne podanie do dyrektora szkoły  

o wcześniejsze zwalnianie ucznia  ze szkoły  (załącznik nr 19). 

 

5.Uczniowie klas I–III nieuczestniczący w lekcjach  (basen) są zaprowadzani przez nauczyciela 

prowadzącego poprzedzające zajęcia na świetlicę i pozostają tam pod opiekę nauczyciela 

świetlicy lub zostają zabierani po wpisie do zeszytu wyjść przez rodziców. 

 

6. Rodzice uczniów klas I-III, którzy uzyskali zgodę dyrektora ( załącznik  2 ) mogą zabrać 

swoje dziecko bezpośrednio po zajęciach na basenie. 

W wypadku wszystkich zwolnień o których mowa dotyczących pobytu ucznia w bibliotece 

szkolnej nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek powiadomić przez mobi dziennik 

wychowawcę klasy w razie nieobecności ucznia w bibliotece na wyznaczonej lekcji. 

Wychowawca podejmuje odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.34 ZASADY PRZYKAZYWANIA INFORMACJI 

 

I. OBIEG INFORMACJI WEWNĄTRZKOLNEJ  

  

1.       Wymiana  informacji wewnątrz szkoły odbywa się:   

         1)      dla nauczycieli poprzez:                  

 a)      przekazywanie bieżących wiadomości  na tablicy ogłoszeń w pokoju  nauczycielskim      

 b)      zarządzenia dyrektora szkoły bezpośrednio nauczycielom przez dyrektora szkoły                                                 

 c)      spotkania organizowane ad hoc na przerwie z grupą nauczycieli;               

 d)      spotkania organizowane przed i po spotkaniach z rodzicami  
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 e)      e-maile               

 2)      dla uczniów poprzez:                

   a)      przekazywanie bieżących informacji na tablicach ogłoszeń umiejscowionych na 

korytarzach szkolnych i salach lekcyjnych                  

 b)      informacje na stronie internetowej szkoły                

 c)      informację ustną, jeżeli wymaga tego określona sytuacja                   

d)      gazetkę szkolną                   

e)      apele                  

f)      zeszyty korespondencji  

   3)      dla rodziców poprzez:                  

 a)      spotkania dyrektora z rodzicami i Radą Rodziców  

 b)      przekazanie przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami informacji dyrektora 

szkoły o aktualnych problemach placówki                  

 c)      informacje na stronie internetowej                 

 d)      wywieszanie na tablicy dla rodziców  bieżących informacji o pracy szkoły  

 f)      zeszyty korespondencji                  

 g)      konsultacje, zebrania dla rodziców                  

  h)      bieżące informacje po zajęciach lekcyjnych  - w miarę potrzeb                

    i)      informacje telefoniczne                                                                                                  

  

 

  

 

II. Pozyskiwanie informacji  

 

1. Informacje na temat spraw klasowych na linii uczeń-nauczyciel  

• Uczeń przekazuje informacje wychowawcy 

. • Wychowawca informuje rodziców 

. • Wychowawca informuje pedagoga. 

 • Pedagog lub wychowawca informuje dyrekcję.  
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2. W przypadku spraw konfliktowych w klasie:  

• Uczeń przekazuje informacje wychowawcy. 

 • Wychowawca informuje rodziców w celu wspólnego rozwiązywania problemu. 

 • W przypadku nierozwiązania problemu wychowawca przekazuje informacje do pedagoga 

szkolnego, który podejmuje dalsze działania. 

 • Pedagog szkolny lub wychowawca przekazuje informacje dyrektorowi szkoły, który 

podejmuje ostateczna decyzję o dalszym postępowaniu.  

 

3. Monitoring wizyjny:  

• Informacje z materiałów zarejestrowanych przez kamery zainstalowane na terenie szkoły 

przechowywane są 18 dni na dysku monitoringu. 

 • Informacje te są chronione i mogą być udostępniane i wykorzystywane tylko zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

 • Odpowiedzialność za ochronę i udostępnianie tych informacji ponosi dyrektor szkoły.  

 

III. Przekaz informacji: dyrektor – nauczyciel  

 

• rady pedagogiczne,  

• tablica ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,  

• obserwacje,  

• rozmowy indywidualne – konsultacje,  

• dziennik elektroniczny, 

poczta e-mail. 

  

Przekaz informacji: nauczyciel - nauczyciel  

• korespondencja służbowa przez dziennik elektroniczny  

• konsultacje indywidualne,  

• prace w zespołach,  

• rady pedagogiczne oraz szkolenia,  

• tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.  
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Przekaz informacji: rodzic – nauczyciel  

• spotkania indywidualne,  

• wywiadówki (zebrania klasowe),  

• kontakt telefoniczny,  

• korespondencja służbowa,  

• wizyty domowe(pedagog).  

• korespondencja służbowa przez  dziennik elektroniczny 

 

6.35 PROCEDURA STAŁEGO WCZEŚNIEJSZEGO OPUSZCZANIA FRAGMENTU   

OSTATNICH ZAJĘĆ   SZKOLNYCH 

           

1. W wypadku kiedy uczeń ze względów organizacyjnych musi wychodzić w określone dni przed  

zakończeniem ostatniej lekcji  składa do dyrektora szkoły odpowiednie podanie ( załącznik – 

wzór nr 20) 

2. Po uzyskaniu zgody uczeń może wcześniej wychodzić z zajęć. 

6.36  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 
 

Podstawa prawna: 

1)Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30 poz. 151), 

2)Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 

kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z dnia 2013r., poz. 512) 

Ogólne zasady 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i 

osiągnęła wymagany wiek 10 lat. 

2. Do uzyskania karty rowerowej uczniowie klas IV przygotowywani są na zajęciach 

techniki. 

3. Sprawdzania kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel 

posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego lub policjant 
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(także w stanie spoczynku) posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu 

drogowego, egzaminator lub instruktor. 

4. Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi: 

a. uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji 

zachowania, 

b. uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, 

c. zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu 

drogowego- minimum 80 % punktów możliwych do uzyskania, 

d. wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze 

z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego- co najmniej 90% 

manewrów, 

e. znać zasady obsługi technicznej roweru, 

f. w ramach zajęć z przedmiotu technika zaliczyć przeszkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

g. oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową (załącznik) 

oraz zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 45x35 mm. 

5. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz poprawkowych ustala 

nauczyciel, co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi egzaminami. 

6. Egzamin teoretyczny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. 

7. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach wyznaczonych 

przez nauczyciela. 

8. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są na zajęciach techniki 

oraz indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 

9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych: 

 Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, 

 Poprawne wykonanie manewru skrętu w lewo na drodze dwukierunkowej, 

 Prawidłowe ominięcie przeszkody na drodze, 

 Hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach oraz jazda 

slalomem, 

 Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

10. Egzamin praktyczny odbywa się na boisku szkolnym, na odpowiednio przygotowanym 

placu manewrowym. 

11. Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu praktycznego na sprawnym technicznie 

i przepisowo wyposażonym rowerze. 

12. W celu uzyskania karty rowerowej oddaje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia 

wypełniony arkusz zaliczeń wraz ze zdjęciem. Nauczyciel przekazuje arkusze, zdjęcia 

opisane danymi ucznia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania konieczne do 

uzyskania karty rowerowej do sekretariatu szkoły. 
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13. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie 

uczniom karty rowerowe. 

14. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart, który przechowywany jest w szkole do czasu 

osiągnięcia przez ucznia 18 lat. 

15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rowerowej uczeń składa w sekretariacie 

szkoły podanie z prośbą o wydanie wtórnika karty. Wtórnik karty wydaje się 

nieodpłatnie.  

  

 

6.37 PROCEDURA WYJŚCIA Z KLASĄ POZA TEREN SZKOŁY NA TERENIE 

MIASTA 

 

1. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi wyjście klasy poza teren szkoły. 

2. Jeżeli wyjście pokrywa się z godziną obiadów , nauczyciel uzgadnia z panią 

intendentką godzinę spożycia posiłków przez uczniów. 

3. Prze wyjściem nauczyciel wpisuje opuszczenie szkoły do mobidziennika (temat) oraz 

sprawdza obecność. 

4. Wpisuje wyjście do zeszytu wyjść . 

5. Po powrocie sprawuje opiekę do następnej lekcji. 

 

 

     6.38 PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSOB POSTRONNYCH NA 

TERENIE SZKOŁY 

 

11. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły,  
a wchodzi na jej teren, jest osobą „postronną”. 
 

 

12. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez 
uzasadnionego ważnego powodu. 
 

13. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 
  

14. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły  
i odbierają je po zajęciach, nie wchodzą do budynku, tylko oczekują na zewnątrz. 
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15. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy oczekują na dziecko z powodu spożywania 
posiłku na stołówce oczekują na dziecko przed dużym budynkiem szkoły. Nie wchodzą 
do budynku. 
 

16. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie 
uczniów klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia 
dziecka do szatni, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko na korytarzu 
budynku na dole.  Jest to okres adaptacyjny, po  tym okresie obowiązuje punkt 4. 
 

17. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun  może wejść 
do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka 
oczekującego tam po skończonych lekcjach. 

 

18.  Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania 
zajęć, wchodzić do jadalni, prosić o przeprowadzenie rozmowy  
z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy 
nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 
 

19. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą 
odbywać się podczas przerw międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w 
czasie uzgodnionym z nauczycielem 
 

20. Każdy pracownik szkoły widząc osobę postronną na terenie budynku ma prawo 
poznać powód obecności w/w  osoby na terenie szkoły. 
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