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1. Celem wprowadzenia procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

a) Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; 

b) Ukierunkowanie ucznia na samodzielność, odpowiedzialność, okazywanie szacunku 

 oraz zrozumienie i poszanowanie zasad; 

c) Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi do budynku szkolnego.  

2. 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 opisane poniżej procedury. 

3. Przebywanie w budynku szkoły: 

a) Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą przebywać wyłącznie uczniowie 

i pracownicy szkoły. 

b) Rodzice załatwiający sprawy uczniów oraz inne osoby wchodzące do budynku 

zobowiązani są do wpisania się do „Księgi wejść i wyjść” znajdującej się przy 

głównych wejściach do szkoły.  

c) Nauczyciel bądź inny pracownik szkoły ma prawo sprawdzić tożsamość osób 

przebywających na terenie budynku . 

d) Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w celu pomocy 

swoim dzieciom.  

e)  Rodzice mogą wjeżdżać wózkami dla niepełnosprawnych tylko przy bocznym (od 

strony parkingu) wejściu do budynku. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione wózki.  

f) Uczeń może korzystać wyłącznie z szatni przydzielonej klasie. 

g) Rodzice dzieci młodszych mają prawo do pobytu w szatni do godziny 8.00. Później 

będą proszeni przez pracownika szkoły o jej opuszczenie, rodzice dzieci starszych 

nie wchodzą do szatni.   
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h) Na okres ferii i wakacji uczniowie zobowiązani są do zabrania z szatni swoich ubrań 

i butów. 

i) Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć, nie wolno im samowolnie 

wychodzić poza budynek szkolny.  

j) Pracownicy niepedagogiczni mają prawo zwrócić uwagę uczniowi w razie 

zachowania niezgodnego z procedurami szkolnymi.  

4. Rozpoczynanie i zakończenie zajęć. 

a) Rodzice nie odprowadzają dzieci pod salę lekcyjną.  

b) W razie spóźnienia i szczególnej potrzeby proszą pracownika szkoły 

o odprowadzenie dziecka.  

c) Rodzice uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci po zakończonych lekcjach 

z szatni.  

d) W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na 

prośbę rodziców. 

5. Nauczyciele  

a) Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem na terenie 

budynku szkolnego od rozpoczęcia  zakończenia zajęć. 

b) Nauczyciel klasy 0 - III  kończącej lekcje zobowiązany jest do sprowadzenia 

uczniów do szatni, następnie odprowadzanie uczniów uczęszczających do świetlicy 

do odpowiedniej sali świetlicowej. 

c) W sytuacjach wyjątkowych dzieci młodsze niezapisane do świetlicy mogą w niej 

przebywać w przypadku, gdy liczebność grupy świetlicowej nie przekracza 25 osób. 

6. Uczniowie  

a) Każdy uczeń ma obowiązek szanować godność drugiego człowieka. 

b) Na żądanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły uczeń ma obowiązek 

potwierdzić swoją tożsamość. 

c) Każdego ucznia obowiązuje zmiana obuwia, dbanie o czystość i porządek 

w najbliższym otoczeniu szkoły. 

d) Każdy uczeń ma obowiązek poszanowania mienia szkoły. Za szkody spowodowane 

przez ucznia odpowiedzialność materialna ponoszą rodzice. 

e) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione do szkoły przez uczniów 

wartościowe przedmioty. 

f) W czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych nie można opuszczać budynku 

szkolnego.  


