
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  
w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej STO nr 100 

w Warszawie: 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, 
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, 
poz. 674 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 
z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, 
poz. 69 ze zmianami) 

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516). 
Konwencja Praw Dziecka 

1. Wejście do szkoły 

a) Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w godzinach ich zajęć 
edukacyjnych (745 – 1430), piętnaście minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych 
(745) oraz w godzinach pracy świetlicy szkolnej (730 – 1730). 

b) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci nieuczęszczające do świetlicy 
i przebywające na terenie szkoły lub boisku szkolnym po zakończeniu zajęć 
szkolnych lub w godzinach porannych przed otwarciem świetlicy. 

c) Drzwi wejściowe do budynku głównego szkoły są otwierane o godz. 730. 

d) Wszystkie dzieci z klas 1 – 3, które przychodzą do szkoły o 730, oczekują 
na rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej pod opieka nauczyciela pełniącego 
dyżur. 

e) Wszyscy uczniowie klas 4 – 6, którzy przychodzą do pawilonu o 745, oczekują 
na rozpoczęcie lekcji w wyznaczonej sali w pawilonie szkolnym, pod opieka 
nauczyciela. 

f) Uczniom nie wolno opuszczać wyznaczonych pomieszczeń bez zgody 
nauczyciela. 

g) Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w pawilonie o 830, a przybyli do szkoły 
wcześniej. powinni przebywać w świetlicy do godz. 820, a następnie udać się 
do pawilonu pod opieka nauczyciela. 

h) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy przybyli na jej teren 
a nie zostali przyprowadzeni przez rodziców lub opiekunów do świetlicy 
lub wyznaczonego pomieszczenia w pawilonie szkolnym.  



2. Zajęcia edukacyjne 

a) Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach lekcyjnych, sali gimnastycznej 
lub świetlicy, zgodnie z zasadami BHP oraz regulaminami obowiązującymi 
w tych pomieszczeniach. 

b) W salach lekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie pod opieka nauczycieli. 

c) Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje 
uczniów z regulaminem pracowni oraz z zasadami bhp. 

d) Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel. 

e) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych. 

f) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. 

g) Uczniom nie wolno opuszczać szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez zgody 
i wiedzy nauczyciela. 

h) Uczniowie są zobowiązani do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie 
zajęć lekcyjnych i bezzwłocznego wykonywania poleceń nauczyciela 
prowadzącego lekcje. 

i) Przejście uczniów z pawilonu do budynku szkolnego odbywa się wyłącznie pod 
opieka nauczyciela. 

j) Zwolnienie z zajęć lekcyjnych odbywa się wyłącznie na pisemna prośbę rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka. 

k) W przypadku prezentowania przez ucznia zachowań zagrażających 
bezpieczeństwu własnemu i innych osób i odmowy wykonywania poleceń 
nauczyciela szkoła niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie rodzica. Rodzic jest 
zobowiązany do natychmiastowego stawienia się w szkole w celu zapewnienia 
dziecku bezpieczeństwa. 

3. Przerwy międzylekcyjne 

a) Uczniowie po skończonej lekcji wychodzą na przerwę. 

b) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele 
dyżurujący zgodnie z grafikiem dyżurów. 

c) Organizacje i harmonogram dyżurów nauczycieli opracowuje wicedyrektor szkoły. 

d) Nadzór nad pełnionymi dyżurami pełni dyrekcja szkoły. 

e) W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na placu 
przed frontem szkoły i na wyznaczonym terenie boiska szkolnego pod opieka 
dyżurujących zgodnie z grafikiem nauczycieli. 

f) Uczniom nie wolno opuszczać szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych bez zgody 
i wiedzy nauczyciela. 

g) Uczniowie są zobowiązani do zachowywania zasad bezpieczeństwa w czasie 
przerw (szczególnie unikania biegania po korytarzu oraz poruszania się 
po prawej stronie korytarza) i bezzwłocznego wykonywania poleceń nauczyciela 
dyżurującego 



4. Uczniowie są zobowiązani do okazywania szacunku wszystkim 
pracownikom szkoły, postawy życzliwości wobec wszystkich innych 
uczniów, dbałości o czystość i porządek w szkole oraz szanowania 
własnego i cudzego mienia. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez 
uczniów. 

6. Apele i uroczystości szkolne 

a) Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolna wszyscy uczniowie spotykają 
się z nauczycielem, z którym maja zajęcia w salach lekcyjnych. 

b) Po spotkaniu w klasie nauczyciel odprowadza uczniów na miejsce uroczystości, 
gdzie uczniowie wraz z nauczycielem zajmują wyznaczone dla nich miejsce. 

c) Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce 
zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem 
rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas. 

d) Uczniów obowiązuje kulturalne zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej 
oraz wykonywanie poleceń nauczyciela sprawującego opiekę. 

7. Zakończenie zajęć lekcyjnych 

a) Po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci uczęszczające do świetlicy udają się tam 
niezwłocznie i pozostają pod opieka nauczyciela aż do przyjścia rodziców 
lub opiekunów posiadających upoważnienie do odbioru dziecka. 

b) Uczniowie klas I-III odprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela, który 
prowadził ostatnia lekcje w danym dniu. 

c) Uczniowie, nieuczęszczający do świetlicy, nie mogą przebywać na boisku 
szkolnym lub na terenie szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych, szkoła 
nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. 

d) Uczniowie nieuczęszczający do świetlicy (odbierani przez rodziców lub opiekunów 
bądź posiadający pisemna zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu) 
niezwłocznie opuszczają szkołę. 

e) Wychowawca świetlicy odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez 
wpis do dziennika. 

f) Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody i wiedzy nauczyciela. 

g) Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiada nauczyciel sprawujący opiekę. 

h) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

i) Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego 
odbioru dzieci. 

j) W przypadku nie stawienia się rodzica po dziecko i niemożności nawiązania 
kontaktu telefonicznego z rodzicem szkoła zawiadamia o tym fakcie powołane 
do opieki nad dziećmi instytucje po upływie 2 godzin od podjętej próby 
zawiadomienia rodzica.  



8. Obiady szkolne 

a) Posiłki wydawane są w dwóch etapach o godz. 1320 i 1500. 

b) Uczniowie korzystający z zajęć na basenie i hali sportowej spożywają obiad 
po powrocie z zajęć ok. godz. 1500. 

c) Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie stołówki w godzinach 
wydawania posiłków odpowiada dyżurujący nauczyciel. 

d) Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej. 

e) Uczniowie korzystający ze stołówki są zobowiązani do zachowywania zasad 
bezpieczeństwa i bezzwłocznego wykonywania poleceń nauczyciela 
dyżurującego. 


