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REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 

 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na każdych zajęciach lekcyjnych 

i prowadzonych zajęciach dodatkowych: 

a.) sprawdzić obecność uczniów i zaznaczyć w dzienniku uczniów 

nieobecnych,  

b.) nie pozostawiać uczniów bez opieki w klasie w czasie trwania zajęć oraz  

w czasie przerw, 

c.) zapoznać uczniów z regulaminem obowiązującym w pracowniach, 

d.) udzielić instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

2. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły są zobowiązani do informowania 

na bieżąco dyrekcję szkoły o wszelkich usterkach, mogących stanowić 

zagrożenie dla uczniów i nauczycieli. Dyrekcja szkoły jest zobowiązana do 

podjęcia natychmiastowych działań mających na celu usunięcie usterek lub 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, które mogą być niebezpieczne 

dla uczniów, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły. 

3. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem 

szkoły uzgadniają z dyrektorem lub wicedyrektorem zasady ich organizacji 

i bezpieczeństwo uczestników. 

4. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze wobec uczniów, a ich zakres i sposób 

wykonania przez nauczycieli i wychowawców klas powinien być odpowiedni 

do wieku i zgodny z obowiązującymi w szkole przepisami bhp.  

5. Uczniowie (poza uczniami dowożonymi) przychodzą do szkoły nie wcześniej 

niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Na zajęcia oczekują na 

korytarzu szkolnym bądź w świetlicy, zachowując wszelkie możliwe zasady 

bezpieczeństwa.  

6. Dodatkowe zajęcia lekcyjne i imprezy organizowane przez nauczycieli 

i wychowawców są dobrowolne. Biorą w nich udział uczniowie za wiedzą 

i zgodą rodziców. W takich przypadkach szkoła ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów jedynie na terenie szkoły. 

7. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie (z wyjątkiem uczniów 

oczekujących na odwóz oraz zapisanych do świetlicy szkolnej) udają się do 

domu. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów 

przebywających na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych dla danej 

klasy. Dotyczy to również przebywania uczniów po zajęciach na boisku 

szkolnym, szczególnie w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od 

zajęć szkolnych.  …………………………………………………………….. 

Wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania rodziców o w/w 

ustaleniach. 
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9. Należy ograniczyć do minimum wychodzenie uczniów do toalety w czasie 

zajęć lekcyjnych. Za bezpieczeństwo ucznia w takiej sytuacji odpowiada 

bezpośrednio nauczyciel. 

10. Dzieci, które ukończyły 7 lat po skończonych  zajęciach mogą być odbierane 

przez rodzica/opiekuna prawnego/ inną  osobę bądź wracać samodzielnie do 

domu. Odbiór dziecka  lub samodzielny powrót do domu odbywa się na 

podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodzica/opiekuna 

prawnego do wychowawcy klasy na początku roku szkolnego. 

11. Uczniowie dowożeni pozostają pod opieką wychowawcy świetlicy aż do czasu 

odjazdu autobusu. Uczniowie odprowadzani są do autobusu przez 

wychowawcę. 

Uczniowie ci mogą opuszczać świetlicę jedynie w przypadku posiadania 

pisemnego zwolnienia od rodziców, które przekazane zostaje wychowawcy 

świetlicy.  

12. Uczeń może być zwolniony z lekcji danego dnia (lub kilku zajęć) na podstawie 

pisemnego  zwolnienia od rodzica, przedłożonego wychowawcy klasy lub 

innemu nauczycielowi. 

13. W wyjątkowych sytuacjach losowych rodzic może zadzwonić do sekretariatu 

szkoły, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy lub innego nauczyciela w 

celu zwolnienia dziecka z zajęć bądź odebrania ze szkoły przez inna osobę. 

14. W przypadku sytuacji dotyczącej złego samopoczucia ucznia lub choroby 

szkoła telefonicznie informuje rodzica o tym fakcie. O ile istnieje taka 

możliwość szkoła może skorzystać z pomocy medycznej higienistki szkolnej, 

z którą współpracuje. Rodzic/opiekun prawny może zwolnić dziecko osobiście 

z zajęć lub upoważnia inną osobę do odebrania dziecka. Możliwa jest 

telefoniczna forma kontaktu i takiego upoważnienia. 

15. Decyzję dotyczącą ewentualnych zwolnień z lekcji, a także wcześniejszego 

odjazdu autobusem szkolnym  podejmuje wyłącznie rodzic (możliwe 

zwolnienie telefoniczne). 

16. W przypadku sytuacji dotyczących zastępstw, które ustalone zostały na 

bieżąco (bez wcześniejszego, co najmniej  jednodniowego wyprzedzenia) 

możliwe jest zwolnienie ucznia z ostatniej lekcji ( o ile odbywa się ona w 

świetlicy lub bibliotece szkolnej) na podstawie rozmowy telefonicznej z 

rodzicem/opiekunem prawnym . Telefon do rodzica wykonuje wychowawca 

klasy, a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel lub pracownik 

sekretariatu. Dotyczy to zarówno uczniów korzystających z  dowozu 

szkolnego, jak również uczniów samodzielnie dojeżdżających/dochodzących 

do szkoły. 

17. Uczniowie w czasie zajęć/przerw nie mogą opuszczać budynku szkoły. 

W godz. 7.00  do zakończenia obowiązkowych zajęć szkolnych pełniony jest 

dyżur przez pracowników szkoły, którzy nie pozwalają uczniom wychodzić z 

budynku szkolnego. 

18. Rodzice oczekują na odbiór dzieci przy dyżurce woźnego. 
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19. Wszystkie pozostałe osoby zobowiązane są do wpisania swoich danych oraz 

celu wejścia do szkoły w „Zeszycie wejść”. 

 

 

 


