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Cele procedur : 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

- usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły 

Dotyczy: 

-nauczycieli 

-uczniów 

-rodziców  

-pracowników administracyjno- obsługowych 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami szkoły 
oraz całym środowiskiem szkolnym , a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w 
szkole, stosuje się następujące procedury: 

I. Kontaktów z rodzicami 

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-
wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z 
nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym. Jeżeli efekt tych 
rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły. 

2. Do kontaktów z Dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni 
są przedstawiciele oddziałowych rad: rada Rodziców i Samorząd klasowy. 

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej pięć razy w roku. 
4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w 

godzinach konsultacji ( z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także kontakt 
telefoniczny, e-dziennik na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

II. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć 
pozalekcyjnych 

 1. Każdy wychowawca:  

a.  Zbiera od rodziców oświadczenia, w których rodzice zobowiązują się do przyprowadzania i 
odbierania dziecka ze szkoły (rodzic może wyznaczyć inną osobę). 

b.  Zbiera od rodziców oświadczenia, w których rodzice wyrażają zgodę na samodzielne powroty 
dziecka ze szkoły do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie.  



c. Zamieszcza nazwiska dzieci, posiadające pozwolenie na samodzielny  powrót w dzienniku 
lekcyjnym, w rubryce „notatki” 

d. Samodzielny powrót dziecka (sporadyczny) udokumentowany stosownym oświadczeniem, które 
rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek złożyć zamieszcza w teczce wychowawcy i informuje o 
tym innych nauczycieli prowadzących ostatnią lekcję w klasie.  

e. Zbiera od rodziców oświadczenia, w których rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach 
pozalekcyjnych. 

f. Zamieszcza w dzienniku listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w 
szkole. 

g. Gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.  

2. Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie spędzają w świetlicy.  

3. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku 
szkolnym. 

III. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice/prawni 
opiekunowie, dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy lub za 
pomocą e-dziennika. 

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie: 
       - zwolnienia lekarskiego; 
       - zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna ( jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach    
sportowych lub konkursach pozaszkolnych). 
3.  Pisemne usprawiedliwienie nieobecności lub usprawiedliwienie przez e-dziennik następuje         

maksymalnie do 2 tygodni po dacie ustania nieobecności. w przeciwnym wypadku godziny 
nieobecne są nieusprawiedliwione. 
 

IV. Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych 

1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie zwolnienia od rodziców/opiekunów prawnych 
lub z własnej decyzji nauczyciela (wychowawcy) w porozumieniu z rodzicami/prawnymi 
opiekunami. 

2. Uczniów może zwolnić wychowawca lub nauczyciel uczący w klasie (w porozumieniu z 
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia). 

V. Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia- gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, 
duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia. 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje 
następujące działania:  
• obserwuje dziecko,  
• prowadzi wywiad z uczniem w celu rozpoznania sytuacji,  



 
2. Jeśli zdarzył się wypadek w klasie, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne 

dolegliwości bólowe nauczyciel po uprzednim udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, 
powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, wzywa służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe) i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

3.  Postępowanie wypadkowe prowadzi powołana przez dyrektora szkoły komisja wypadkowa, 
której zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku  

4. W przypadku wypadku ciężkiego, zbiorowego, zatrucia dyrektor powiadamia odpowiednie 
instytucje wymienione w przepisach oświatowych (organ prowadzący, kuratora oświaty, 
prokuratora, SANEPID, radę rodziców)  

5.  Uczeń chory lub będący ofiarą wypadku nie może pozostać bez opieki.   
6. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej i nasilających się objawów złego 

samopoczucia nauczyciel informuje telefonicznie rodziców ucznia o jego niedyspozycji.  
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia, na których uczeń uskarżał się na ból lub złe samopoczucie 

informuje wychowawcę o podjętych krokach.  
8. Gdy sytuacja zagrożenia życia bądź zdrowia ucznia ma miejsce w sali lekcyjnej lub na terenie 

szkoły nauczyciel podejmuje następujące kroki:  
• stara się zminimalizować zagrożenie (np. zarządza ewakuację, podejmuje interwencję itp.) 
• sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami lub przekazuje ich innemu pracownikowi 
szkoły,  
• zgłasza fakt zagrożenia życia lub zdrowia dyrektorowi szkoły, a jeśli zagrożenie dotyczy 
stanu technicznego obiektu lub urządzeń szkoły także kierownikowi gospodarczemu  
• dyrektor lub inny pracownik szkoły udaje się na miejsce zdarzenia i ocenia sytuację,  
• zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia, którego życie lub zdrowie było 
zagrożone  
• wzywa w razie potrzeby pogotowie ratunkowe,  
• wychowawca sporządza notatkę z podpisami świadków zdarzenia. 
 

VI. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło 
w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły: 

- na terenie Szkoły; 

- poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, zawody sportowe, konkursy). 

Opis działań: 

1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

- niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
w razie potrzeby sprowadza fachową pomoc medyczną; 

- nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, 
w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów; 



- niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły. 

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela 
uczącego w najbliższej sali. 

3. Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką 
którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia i ustala 
z rodzicami: 

- potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

- godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub 
dyrektor Szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności 
przewiezienia do szpitala, przy nieobecności rodziców/ prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem 
przejmuje wychowawca klasy lub wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel. 

5. O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie specjalistę ds. BHP. 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie 
prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty. 

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie 
państwowego inspektora sanitarnego. 

8. 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. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie 
stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

VII. Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. 
2. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na zajęcia do 15 minut od 
rozpoczęcia lekcji. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i 
powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina. 
3. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję 
do 15 minut od jej rozpoczęcia nauczyciel odnotowuje spóźnienie. 
4. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie 
zajęć lekcyjnych. 
5. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia jest wychowawca klasy. 
6. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych odbywa się poprzez dokonanie zapisu w 
dzienniku lekcyjnym. 
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia 
na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, 
odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 



8. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków. 
9. Rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie 
pisemnej.  
10. Usprawiedliwienie winno zawierać: datę usprawiedliwionej nieobecności, wymiar (w dniach lub 
godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), przyczynę. Wyraźny podpis osoby 
wystawiającej usprawiedliwienie. 
11. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie 
wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 5 dni w ciągu trzech pierwszych 
dni nieobecności dziecka. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica (prawnego 
opiekuna) o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 5 dni w wymaganym terminie, 
wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej 
nieobecności. 
12. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 5 dni roboczych od przyjścia 
do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność nie będzie usprawiedliwiona. 
13. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszej informacji od 
rodzica (prawnego opiekuna). Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności 
ucznia w szkole i pozostawić te godziny bez usprawiedliwienia, gdyż oświadczenia rodziców 
(prawnych opiekunów) , które w przeciwieństwie do zaświadczenia lekarskiego nie są dokumentem 
urzędowym, podlegają ocenie nauczyciela. Nie każdy z podawanych w oświadczeniach powodów 
obiektywnie usprawiedliwia nieobecność w szkole. Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na 
zajęciach szkolnych nie są tylko kwestią organizacyjną i porządkową. Stanowią element procesu 
wychowawczego realizowanego przez szkołę względem wszystkich uczniów. Wychowanie w szkole 
obejmuje również wdrożenie ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków, eliminowanie 
przypadków uchylania się ucznia od ich wykonywania z błahych powodów oraz odpowiedzialność za 
składane oświadczenia 

14. Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie uważane są za wagary. Wychowawca w 
przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia 
każdorazowo informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności.  

15. W przypadku nieobecności ucznia, nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności przez 
rodziców, wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie.  

16. Wezwanie pisemne rodzica do szkoły na konsultacje. Zawarcie kontraktu pomiędzy uczniem, jego 
rodzicem (prawnym opiekunem) i dyrekcją szkoły, w celu poprawy frekwencji ucznia. Ustalenie 
sposobów nadrobienia zaległości.  

17. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia trwającej cztery tygodnie, wysłanie do 
rodziców informacji o nierealizowaniu obowiązku nauki przez dziecko. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty 
doręczenia powiadomienia, uczeń nadal nie realizuje obowiązku nauki, Szkoła kieruje do rodziców 
upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nauki nie jest realizowany i istnieje zagrożenie 
skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.  

18. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, sprawę kieruję się 
do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

VIII.  Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów i samowolne oddalenie się 
dziecka ze świetlicy  



Jeśli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godz. 18.00, wychowawca ma obowiązek:  

1. Zadzwonić do rodziców (opiekunów) w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i opiekować się dzieckiem 
do godz. 18.15.  

2. Gdy dziecko po raz pierwszy zostanie odebrane po godz. 18.00, rodzic (opiekun lub upoważniona do 
odbioru ucznia osoba) podpisuje oświadczenie stwierdzające godzinę odbioru i potwierdzające 
zapoznanie się z procedurami związanymi z nieodebraniem dziecka ze świetlicy do godz. 18.00 oraz 
zobowiązanie do punktualnego odbioru dziecka.  

3. Jeżeli dziecko nie zostało odebrane do godz. 18.15, a nie można nawiązać kontaktu z jego rodzicami 
(opiekunami) lub jeśli sytuacja taka zdarza się nie po raz pierwszy, wychowawca powiadamia Dyrektora 
Szkoły, kierownika świetlicy oraz stosowne organy (policja). 

Uczniowie po lekcjach przebywają pod opieką wychowawców w świetlicy szkolnej. Zapoznani są w 
pierwszych dniach września z regulaminem szkoły oraz świetlicy. Bez zgody nauczyciela - wychowawcy 
uczeń nie może opuścić sali czy grupy.  

W sytuacji samowolnego oddalenia się nauczyciel zobowiązany jest podjąć następujące działania:  

1. Powiadomić o tym fakcie dyrektora lub osobę go zastępującą.  

2. Nauczyciel-wychowawca lub wskazani pracownicy szkoły przeszukują budynek celem ustalenia, 
gdzie są uczniowie.  

3. Nauczyciel-wychowawca lub sekretarz szkoły telefonicznie powiadamia policję o samowolnym 
oddaleniu się ucznia ze szkoły czy świetlicy szkolnej.  

4. Niezwłocznie powiadomieni zostają telefonicznie lub w inny sposób rodzice lub opiekunowie prawni 
ucznia.  

5. W razie odnalezienia ucznia należy zawiadomić telefonicznie wszystkie osoby, które poinformowane 
były o zaginięciu ucznia (policja, rodzice, dyrekcja).  

6. Z działań podjętych w ramach poszukiwania ucznia, który samowolnie oddalił się od grupy uczniów 
czy grupy świetlicowej należy sporządzić notatkę, którą wychowawca zobowiązany jest złożyć 
dyrektorowi i pedagogowi. Należy także poinformować o zdarzeniu wychowawcę klasy, do której 
uczęszczał dany uczeń.  

7. Wobec ucznia, który samowolnie opuścił szkołę należy zastosować kary przewidziane w 
obowiązującym WSO i Statucie.  

8. Jeśli zachowanie się powtarza nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę klasy, którzy 
w porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.  

IX . Organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli 
1. Dyżury nauczycieli pełnione są zgodnie z regulaminem oraz ustalonym harmonogramem.  
2.  Nauczyciel niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu 

zgodnie z przyjętym harmonogramem i opuszcza je wraz z dzwonkiem na lekcje.  



3. Nadzorem nauczyciela objęte są: parter, korytarz na I i II piętrze, schody, szatnia, stołówka 
oraz teren przed szkołą w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.  

4.  W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsca umożliwiające mu obserwację całego 
obszaru dyżurowania.  

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

6.  Pełniący dyżur niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły lub innym pracownikom zauważone 
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć lub zabezpieczyć.  

7. Zawiadamia dyrektora szkoły o mających miejsce podczas dyżuru zniszczeniach mienia 
szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 
pracowników szkoły.  

8. W miarę możliwości ustala winnego dokonania zniszczenia mienia szkolnego podczas 
pełnienia dyżuru, powiadamia o tym fakcie wychowawcę ucznia i dyrektora szkoły. 

9.  Jeśli podczas pełnienia dyżuru zdarzył się wypadek nauczyciel udziela pierwszej pomocy 
poszkodowanemu i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

10. Pełniący dyżur zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych w czasie 
przerwy.  

11. Nauczyciel pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi i nie 
pozwala, aby inne czynności przeszkadzały mu w jego rzetelnym pełnieniu. Jest 
obserwatorem i kontroluje to co się dzieje na powierzonym jego nadzorowi obszarze.  

12. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  
13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego 

zastępstwie w wyznaczonym miejscu.  
14. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.45 i trwają do zakończenia zajęć lekcyjnych.  
15. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym 

zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.  
16. Dyżury nauczycielskie są pełnione przy wsparciu dyżurnych wyznaczonych przez 

wychowawców we współpracy z samorządem uczniowskim.  
 

X . Obowiązki ucznia  

1. Uczniowie spędzają przerwy w sposób bezpieczny tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób, 
2. Nie opuszczają szkoły lub wyznaczonej strefy bezpieczeństwa bez zgody nauczyciela dyżurującego, 
wychowawcy lub dyrektora szkoły.  
3. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym. 
4. Zabronione jest siadanie na parapetach, schodach i innych sprzętach.  
5. Uczniowie mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.  
6. Uczniowie dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, prowadzą segregację śmieci, 
szanują mienie szkoły, dbają o cudzą własność.  
7. Uczniowie utrzymują porządek w szatni.  
8. W przypadku stwierdzenia niszczenia mienia szkoły informuje się dyrektora szkoły. 
 
XI . Funkcjonowanie  stołówki szkolnej. 

1. Stołówka szkolna wydaje posiłki w porach ustalonych na dany rok szkolny. 



2. Opiekę  nad uczniami podczas spożywania posiłków sprawuje nauczyciel klas I-III i IV-VI 
pełniący dyżur w stołówce. 

3. Uczniowie klas I-III przychodzą do stołówki pod opieką wychowawcy klasy ,który sprawuje 
opiekę nad dziećmi podczas spożywania posiłków. 

4. Opiekę nad uczniami w czasie przerwy obiadowej sprawują nauczyciele uczący w klasach IV-
VI. 

5. Powrót ze stołówki jest samodzielny. 
6. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się 

oraz nauczyciele pełniący dyżur. 
7. W stołówce szkolnej obowiązują zasady kulturalnego spożywania posiłków. 

XII. Pełnienie dyżuru w stołówce szkolnej. 

Nauczyciel: 

1. Nadzoruje określone tury obiadowe. 
2. Podczas dyżuru w stołówce nie je obiadu. 
3. Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych np. rodziców. 

4. Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie talerzy,     
kubka, sztućców ,itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.    
                                                  

 XIII .Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców 

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
2. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 6:30. Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły 
przed godziną 6:30 odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
3. Przed zajęciami lekcyjnymi dzieci są przyprowadzane przez rodziców/opiekunów osobiście do 
świetlicy  i powierzane pod opiekę nauczyciela. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich 
dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej. 
4. Nauczyciel może  wydać dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej 
dziecko z listą osób uprawnionych do jego  odbioru. 
5. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 
ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 
6. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli 
przebywają na terenie szkoły.  
7. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami/opiekunami 
dziecka.  
8. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne 
zachowania i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel 
wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę, sporządza 
notatkę służbową oraz informuje o zdarzeniu przełożonego. 
9. Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane  od rodzica/opiekuna 
znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne 
zachowania. 



10. W przypadku, gdy rodzic/opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym  na spożycie alkoholu 
lub innego środka psychoaktywnego nauczyciel może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w 
faktu.  
11. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości 
powtórzy się, Dyrektor może powiadomić Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Rodzinny 
Sądu Rejonowego.  
12. Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrać do godziny 18.00. Rodzice/prawni 
opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. 
Jeżeli rodzic nie przestrzega godzin pracy świetlicy, zostanie naliczona opłata w kwocie 50 zł za każde 
spóźnienie. 
13. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który  z nim pozostał 
nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru 
ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru 
dziecka.  
14. W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie 
świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę 
pełnoletnią do odbioru dziecka. Rodzic/opiekun musi napisać upoważnienie i wysłać jego zdjęcie do 
nauczyciela świetlicy. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość przez 
okazanie dowodu osobistego.  
15. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami lub osobami 
upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje Dyrektora o zaistniałej sytuacji. W takiej 
sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia 
oraz zapewnienia uczniowi dalszej opieki.  
16. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 
ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 
17. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go 
w celu potwierdzenia tożsamości, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej 
sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka. 
18. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do bieżącej aktualizacji osobistych numerów 
telefonów. Dotyczy to także numerów telefonów osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do 
odbioru dziecka. 
19. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w 
oświadczeniu. 
20. Osoby inne niż upoważnione w karcie, zobowiązane są do okazania nauczycielowi świetlicy, 
pisemnego upoważnienia od rodziców (opiekunów), na którym jest podpis i numer dowodu rodzica ( 
opiekuna) oraz numer dowodu osoby odbierającej dziecko. 
21. Karty zamieszczone są w teczkach w świetlicy, a informacje wpisane do dzienników zajęć. Karty są 
dostępne dla wszystkich nauczycieli. Osoby odbierające dziecko- zobowiązane są do okazywania 
swoich numerów dowodów na każdą prośbę nauczyciela. 
22. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od 
rodzica/opiekuna. 
23. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone 
orzeczeniem sądowym.  
 



IX . Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych 
 
1.W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych 
od zajęć) i dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w okresie przerwy zimowej i letniej szkoła 
może zapewnić uczniom opiekę w godzinach od 7.00-17.00.  

2.Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych za pośrednictwem wychowawców klas podczas zebrań klasowych. 

3.W tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w świetlicy szkolnej w godzinach. 
7.00-17.00. 

4.Rodzice/opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy najpóźniej trzy dni przed 
dniem wolnym. 

5.Wychowawca klasy przekazuje informację Nauczycielom Świetlicy.  

6.W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów przebywają pod opieką wychowawców 
świetlicy. 

7.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka w dni dodatkowo wolne odpowiadają za przyprowadzenie 
dziecka do szkoły i jego odbiór. 

8.Przedłożenie prośby o opiekę nad dzieckiem w dzień wolny od zajęć dydaktycznych zobowiązuje 
rodziców do dotrzymania złożonej prośby, a w razie rezygnacji z opieki w czasie zadeklarowanym 
konieczne jest poinformowanie szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.   

X . Organizowania imprez i uroczystości szkolnych  

Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia uroczystości i konkursy. 

1. Imprezy i uroczystości mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, 
środowiskowych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i 
międzynarodowych. 

2. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się: 
- akademię szkolną, 
- apel uczniowski, 
- uroczystości okolicznościowe: jasełka, poranek wielkanocny, andrzejki itp. 
- konkurs  wewnątrzszkolny/zewnętrzny, 
- dyskoteka: zabawa, bal, 
- piknik rodzinny, 
- wieczorek poetycki, 
- noc w szkole. 

3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel. Akceptacji udziela Dyrektor szkoły. 
4. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczane są w Kalendarzu Imprez, który jest sporządzany 

do końca września. Zmiany w Kalendarzu Imprez wprowadza się po konsultacji z Dyrektorem 
szkoły. 



5. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator lub współorganizator musi uzgodnić z Dyrektorem 
szkoły przed podaniem ich do wiadomości osobom zainteresowanym. 

6. Opiekun ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i o odpowiedni 
poziom przedsięwzięcia. 

7. Organizator lub współorganizator zobowiązany jest do przygotowania opisu i dokumentacji 
fotograficznej/filmowej imprezy dla potrzeb strony internetowej oraz kroniki szkoły. Materiały 
te należy przekazać osobom odpowiedzialnym za promocję szkoły w ciągu 5 dni. 

XI . Organizowania wycieczek szkolnych  

1. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz niniejszą 
procedurą organizowania wycieczek szkolnych. 

2. Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć 
organizacji wycieczki szkolnej, świetlicowej lub każdej innej Dyrektorowi szkoły do końca 
września danego roku szkolnego i zapisują je w Planie wycieczek szkolnych. 

3. Plan wycieczek szkolnych zatwierdza Dyrektor szkoły. 
4. Zmiany w Planie wycieczek szkolnych możliwe są po konsultacji z Dyrektorem szkoły. 
5. Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy: 

- kierownika wycieczki, 
- trasę, 
- przybliżony termin wycieczki. 

6.  W oparciu o Plan wycieczki kierownik wycieczki przygotowuje: 
- kartę wycieczki, 
- listę uczestników wycieczki z numerami telefonu do rodziców/opiekunów ucznia, 
- wzór zgody na udział w wycieczce rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

7. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody ich rodziców/opiekunów prawnych. 
8. Kierownik wycieczki zapoznaje opiekunów i uczestników wycieczki ze szkolnym Regulaminem 

wycieczek szkolnych. Możliwe jest opracowanie regulaminu konkretnej wycieczki, który 
obowiązuje po zatwierdzeniu go przez Dyrektora szkoły. 

9. Kierownik wycieczki informuje kuchnię szkolną o ilości osób korzystających z posiłków 
szkolnych a nieobecnych z powodu wycieczki. 

10. Kierownik wycieczki przypomina Dyrektorowi szkoły o terminie wycieczki oraz przygotowuje 
listę uczniów pozostających w szkole. 

11. Zbieraniem pieniędzy na wycieczkę oraz zgód pisemnych rodziców/prawnych opiekunów 
zajmuje się wychowawca klasy. 

12. Kierownik wycieczki przygotowuje dokumentację wycieczki w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden pozostawia w szkole, a drugi ma przy sobie.  

13. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych. 
14. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany zastępczy program 

wycieczki.  
15. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 15 minut przed 

rozpoczęciem wycieczki. Należy podczas niej: 
- sprawdzić listę obecności, 
- sprawdzić ubiór i ekwipunek uczniów, 
- właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu, 
- dopilnować, by bagaże były rozmieszczone w bezpieczny sposób. 



16. Kierownik lub opiekunowie wycieczki zagranicznej powinni znać język obcy w stopniu 
umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym. 

17. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o 
sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

FINANSOWANIE WYCIECZKI 

1. Kierownik wycieczki sporządza plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt 
wycieczki, koszt dla jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i 
programowe. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców 
lub innych źródeł: 
- środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego, 
- środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne. 

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia kosztów z 
nią związanych. 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie 
deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  

5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.  
6. W koszta wycieczki wliczone jest wynagrodzenie uprawnionego przewodnika, jeśli ten 

prowadzi wycieczkę.  
7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada 

kierownik wycieczki. 
8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia w terminie 2 tygodni.  
9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez 

uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem 
mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki 
i opiekunów.  

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW WYCIECZKI  
 

1 Kierownikiem wycieczki może być osoba, która ukończyła kurs kierowników wycieczek 
szkolnych. 

2.    Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 
- opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, 
- opracowanie regulaminu (zaleca się wykorzystanie procedury wycieczek szkolnych I JSP Language 
w Wyszkowie) i zapoznanie z nim opiekunów i uczestników wycieczki, 
- zapewnienie warunków realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w 
tym zakresie, 
- zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich 
przestrzegania, w szczególności omówienie zasad bezpieczeństwa (na jezdniach, dworcach, 
przystankach, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie spacerów po 
mieście i górskimi szlakami turystycznymi), 
- określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewniania opieki i bezpieczeństwa 
uczestników wycieczki, 
- zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, 
- organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,  
- podział zadań wśród uczestników, 



- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, 
- dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, 
rozliczenie się z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi lub Radą Rodziców czy 
Samorządem Uczniowskim, 
- zabezpieczenie powrotu uczestników do miejsca zamieszkania, tzn. określa i informuje 
rodziców/opiekunów prawnych o czasie i miejscu zakończenia wycieczki, 
- dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek. 
3. Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności. Oświadczenie jest kartą wycieczki, ale może być 
również podpisane na oddzielnym piśmie.  
4. Do obowiązków opiekunów należy: 
- sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami, 
- współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu 
wycieczki, 
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 
- nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 
- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
5. Kierownik wycieczki może być jednocześnie opiekunem wycieczki. 
6. Opiekun wycieczki jest zobowiązany sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z 
każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.  
7. Opiekunowie wycieczki są zobowiązani do niepalenia papierosów w obecności dzieci i młodzieży.  
8. Opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy 
korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży oraz w miejscu docelowym. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:  
I.   Wycieczki autokarowe  

1.Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 jest odpowiednio 
oznakowany. 
2. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe. 
3. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.  
4. Przejście w autokarze musi być wolne.  
5. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części autokaru. 
6. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy 
opiekunach. 
7. Należy zabronić w trakcie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich 
miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia. 
8. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.  
9. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku, bagaż podręczny tak, by nie stanowił 
zagrożenia. 
10. Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników tak, by nie wylały się.  
11. Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny, należy zaplanować przerwę na posiłek.  
12. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować 
tylko na terenie specjalnych parkingów.  
13. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.  
14. Po każdej przerwie opiekun sprawdza liczbę uczestników.  
15. Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.  
16. Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustala się z 

kierowcą). 



 
 
 
II.  Przejazdy pociągami 
1  Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 
wagonów. W tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub 
przedziałów. 
2. Zasady rozmieszczenia uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy – jak w 
przypadku przejazdu autokarem. 
3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna. 
4. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących. 
5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne 
uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 
III.   Zasady poruszania się z grupą w miastach 
1 Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta każdy uczestnik musi być poinformowany o 
harmonogramie wycieczki, adresie/miejscu pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił 
dotrzeć do miejsca zbiórki.  
2. W trakcie pieszego poruszania się po terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić 
obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał 
ją.  
3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.  
4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby 
zapobiec zbytniemu rozwinięciu się grupy. 
5. Prowadzenie grup po ulicach , drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego. 
6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy 
pamiętać, ze przechodzenie razem powinno odbywać się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła 
jezdnię razem.  
7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy 
wycieczki: 
- znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu/tramwaju/metra), 
- znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 
- znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, 
- posiadali ważne bilety na przejazd. 
UWAGA! W ciągu ostatnich lat władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z 
usług miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić, 
przygotowując wycieczkę szkolną. 
IV.  Wycieczki rowerowe  
1 Liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. 
2. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m. 
3. Odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m. 
4. Kolumnę rowerów oznacza się białą chorągiewką z przodu, z tyłu umieszcza się wysunięty lizak 
zamontowany do siodełka. 
5. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego. 
6. Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą mieć karty rowerowe. 
7. Zaleca się tworzenie 10-osobowych grup pod nadzorem 2-3 dorosłych. 
8. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie potrzeby 
przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym. 
9. Opiekun jeszcze w fazie planowania trasy powinien uwzględnić regulacje tempa jazdy i dystans 
według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego z uczestników. 
10. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. 



11. Opiekun przed rozpoczęciem jazdy powinien sprawdzić, czy wszystkie rowery są w należytym 
stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami wyposażenie, m. in. oświetlenie roweru i 
„odblaski”.  
12. Opiekun powinien posiadać przynajmniej jedną apteczkę oraz podstawowe części zamienne i 
narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy itp.). 
13. W czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę, jadąc jak najbliżej prawej krawędzi 
jezdni. Tuż za nim winni poruszać się najsłabsi rowerzyści. Zalecana jest jazda jeden za drugim, choć 
przepisy dopuszczają jazdę w parach. 
14. Wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania. 
15. Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku drogi 
(ścieżki) dla rowerów i niemożności skorzystania z jezdni, jeżeli dozwolony jest na niej ruch 
pojazdów samochodowych z prędkością większą niż 60 km/h.  
V.   Wycieczki piesze  
1 Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 
ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 
2. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony 
co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów. 
3. Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, 
a także wieku uczniów. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest 
siedziba szkoły, jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów. 
4. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu 
pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny 
prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną 
jezdni.  
5. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. 
po zmroku). 
6. Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak pojazdy. 
Długość każdej kolumny nie może przekraczać 30 m. Ze względów bezpieczeństwa kolumny nie 
mogą znajdować się na jezdni w czasie mgły. 
7. Osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych. 
8. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach niedostatecznej 
widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem białym. 
9. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1 Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego 
osoba. 
2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić 
zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym. 
3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce, powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą. 
Imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podziału dokonuje osoba 
upoważniona przez Dyrektora szkoły. 
4. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, Dyrektor 
szkoły lub upoważniona przez niego  osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki. 
5. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika 
wycieczki i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. 

 
 I . Korzystania z szatni szkolnej 

1. Uczniowie pozostawiają swoje okrycia i buty w indywidualnych segmentach wieszakowych 
ustawionych w szatni szkolnej 



2. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
3. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku- obuwie 

zewnętrzne (ewentualnie strój sportowy i obuwie sportowe) 
4. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, 

pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności 
5. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i 

przerw. 
6. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy, odpowiednio 

oznaczony 
7. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na klucz przez pracowników administracyjnych 
8. Podczas przerw przy szatni pełnione są dyżury nauczycieli 
9. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni. 
10. Zabrania się niszczenia pomieszczeń szatni. 
11. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły. 

II. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej 

1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza 
bądź innego nauczyciela. 

2. Podczas korzystania z pomieszczenia biblioteki uczniowie mają obowiązek pozostawienie            
po sobie porządku. 

3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminu 
biblioteki. 

4. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania 
regulaminu) obowiązują następujące kroki postępowania: 

• upomnienie ustne 
• zgłoszenie wychowawcy klasy oraz zapis w dzienniku szkolnym/dzienniczku uwag 

ucznia 
• za brak poszanowania mienia szkoły uczniowi grożą kary wymienione w Statucie 

szkoły. 

III . Strój uczniowski  

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:  

• uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;  
• grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji;  
• imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna.  

2. Przez strój galowy należy rozumieć:  

• dla dziewcząt – ciemna spódnica, biała bluzka, kamizelka z logo IJSP  
• dla chłopców – ciemne spodnie, biała koszula, kamizelka z logo IJSP  

3. Ubiór codzienny jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:  



• w doborze ubioru, rodzaju fryzury należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest 
miejscem nauki i pracy;  

• uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu;  
• na lekcjach wychowania fizycznego uczeń uczestniczy w stroju sportowym;  
• uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki; 
• zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic, głębokich dekoltów, bluzek na ramiączka oraz 

ubrań z nadrukami, na których umieszczone są wulgaryzmy, nienawiść do innych ludzi oraz 
innych uważanych jako niepożądane.  

 IV . Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do odbierania uczniów na lekcje ze świetlicy i 

odprowadzenia ich po lekcjach do świetlicy. 

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), 

jest on również zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy 

po skończonej lekcji. 

3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów 

wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.  

4.  W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić w świetlicy 

pisemną informację o zaistniałej zmianie. 

 V . Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych 

1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń na 

terenie szkoły.  

2. Podczas zajęć edukacyjnych, dodatkowych, świetlicowych oraz w trakcie przerw obowiązuje 

całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, zajęć świetlicowych wychowawca, nauczyciel 

prowadzący zbiera wszystkie telefony od uczniów i przechowuje w skrzynkach wydzielonych 

na telefony komórkowe i zamyka na klucz w wydzielonej szafce. Po zakończeniu wszystkich 

zajęć lekcyjnych nauczyciel oddaje telefony komórkowe dzieciom.  

4. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń 

elektronicznych jest niedopuszczalne. 

5. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego w bibliotece szkolnej. 

6.  W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu  

komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez 

Sekretariat Szkoły oraz wychowawców klasy. 



7. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych w regulaminie skutkuje: 

- za pierwszym razem wpisaniem uwagi do dziennika; 

- za drugim razem oddaniem urządzenia elektronicznego przez ucznia, wezwaniem rodzica i 

oddaniem go do rąk własnych rodzicowi.  

 VI. Organizacja zajęć dydaktycznych 

1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do Jońca ostatniej, zgodnie z planem 
zajęć uczniów. 

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne. 
3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im 

samodzielnie oddalać się poza jej teren. 
 

Brak kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia. 

1. Przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie 
wyznaczonym  , wychowawca prosi rodzica / opiekuna prawnego o przybycie do szkoły , 
wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicami; kontakt telefoniczny lub 
informacja na dzienniku elektronicznym. 

2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica / opiekuna prawnego pedagog wysyła list 
polecony za potwierdzeniem odbioru. 

3. W przypadku , gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie , wychowawca w 
porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem  szkoły podejmuje dalsze przewidziane prawem 
działania. 

 

 

 

 

 


