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Rozdział 4 Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą. 

§ 15 

 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania uczniów z zajęć 

lekcyjnych. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców; 

przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez rodzica 

lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną. 

3. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku osobistej pisemnej prośby rodziców, będącej 

wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub 

nauczycielem przedmiotu.  

4. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia 

ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi 

nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która po stwierdzeniu objawów 

powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie dziecka. 

6. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe. 

7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 zgłosi się rodzic, 

którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa 

się policję. 

8. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej 

wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

9. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

10. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono: 

1) informację o obowiązku dezynfekcji rąk; 

2) instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego; 

3) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły 

skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu 

oraz bieżące uzupełnienie dozowników); 

4) numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się 

na terenie jednostki. 

11. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub 

pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu 

uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi. 

 

§ 16 

 

1. Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach: 
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1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 

pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele 

zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych; 

3) nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w 

sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych 

wyznaczonych miejscach; 

4) dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 15 minut przed zajęciami 

dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z 

dzwonkiem kończącym przerwę; 

5) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję; 

6) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

odpowiadają: 

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, 

lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej 

jeden opiekun na 30 uczniów, 

c) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków 

lokomocji w obrębie tej samej miejscowości i poza nią, jeden opiekun na 15 uczniów, 

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki 

musi posiadać odpowiednie uprawnienia,  

7) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, 

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny 

pracy umysłowej; 

8) opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych 

organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas; 

9) stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje 

pedagog. 

 

§ 17 

 

1. Uczeń nie uczęszczający na lekcje religii lub etyki w czasie trwania tych lekcji ma zapewnioną 

opiekę. 

2. Uczeń nie biorący udziału w zajęciach religii lub etyki odbywających się na ostatniej lub pierwszej 

lekcji oddziału może za zgodą rodziców nie przebywać na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zapewnia uczniowi opiekę lub zajęcia wyrównawcze poprzez: 

1) wskazanie zajęć, na które powinien uczęszczać w czasie trwania lekcji religii lub etyki i pozostawać 

pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia; 

2) powierzyć nadzór nad uczniem określonej, uprawnionej do sprawowania tego nadzoru osobie. 

 

§ 18 

 

1. Uczeń może samodzielnie wyjść poza teren szkoły w przypadku: 
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1) zakończenia zajęć lekcyjnych oddziału; 

2) zwolnienia z zajęć lekcyjnych przez rodzica i uzyskaniu zgody wychowawcy, nauczyciela 

prowadzącego zajęcia z których uczeń został zwolniony lub dyrektora szkoły; 

3) pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Uczniowie , którzy nie ukończyli 7 roku życia nie mogą samodzielnie wracać ze szkoły. 

3. Od rodziców uczniów klas I-III wychowawcy uzyskują oświadczenie o samodzielnym powrocie 

dziecka do domu lub pod opieką osoby dorosłej wskazanej w oświadczeniu. 

4. Rodzice mogą podpisać oświadczenie, z którego wynika, że ich dziecko opuszcza teren szkoły po 

zajęciach lekcyjnych tylko pod opieką osoby dorosłej.   

 

§19 

 

1. W szkole są określone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły procedury przebywania osób 

postronnych w budynku szkoły.  

2. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli przez nauczycieli 

dyżurujących oraz innych pracowników szkoły. 

3. Korytarze szkolne i teren przyszkolny są monitorowane. 

 


