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ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU 

Do czego jest zobowiązane dziecko w przedszkolu: 

 

1. postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi; 

2. stosowanie norm i form grzecznościowych w stosunku do kolegów i osób dorosłych; 

3. dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów; 

4. przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie; 

5. respektowanie polecenia nauczyciela; 

6. utrzymywanie porządku wokół siebie; 

7. sprzątanie zabawek po skończonej zabawie; 

8. nie przeszkadza innym w zabawie; 

9. dbanie o swoją higienę osobistą oraz estetyczny wygląd; 

10. wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków; 

11. niesienie pomocy rówieśnikom i młodszym kolegom; 

12. szanowanie godności i wolności drugiego człowieka; 

13. informowanie nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych; 

 

Do czego jest zobowiązany rodzic dziecka przedszkolnego: 

 

1. współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań                                

wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

2. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie       

podstawowych czynności samoobsługowych; 

3. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

4. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia; 

5. rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku, gdy może to 

być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety; 

6. bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 

7. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka                         

( powyżej 1 miesiąca); 
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8. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną 

osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

9. przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka                 

w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia; 

10. zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia; 

11. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia; 

12. kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola; 

13. bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu 

zamieszkania; 

14. zapoznanie się z dokumentacją ( procedurami) obowiązującymi na terenie przedszkola; 

15. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń i w dzienniku 

synergia.librus 

 

 

 

REGULAMIN I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 1 
 

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności I Oddziału Przedszkolnego. 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 

 
Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza Oddziału Przedszkolnego przebiega w 

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczyciela 

program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora szkoły i miesięczne 

plany pracy. 

 
§ 3 

Cele wychowania przedszkolnego (zgodnie z podstawą programową): 

  
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 



 6 
 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek;  

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 

są ważne w edukacji szkolnej.  

 
§ 4 

Zadania oddziału przedszkolnego 

 
1. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.  

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozwijanie zainteresowań. 

3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:  

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych i diagnozowanie rozwoju 

wychowanków oraz wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi, 

b) informowanie rodziców o zauważonych potrzebach, deficytach rozwojowych bądź 

uzdolnieniach dziecka oraz współpraca z rodzicami w celu wsparcia indywidualnych 

potrzeb dziecka, 
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c) współpracę ze specjalistami szkolnymi (pedagog, logopeda) i poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, 

d) wystawianie dzieciom opinii specjalistów dziecku dla specjalistów z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 5 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

 
1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny przedszkola.  

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.  

3. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, określa 

m.in.: 

a) schodzenie się i rozchodzenie dzieci, 

b)  posiłki, 

c) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, spacery i zabawy. 

4. Przez cały czas pobytu w przedszkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za nie. 

5. Po terenie przedszkola dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie 

pracownika obsługi. 

6. W czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki itp.) dzieci znajdują się pod opieką 

nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego, bądź pracownika obsługi. 

7. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:  

a) dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście 

przez rodziców lub opiekunów, 

b) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych 

poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne upoważnienie; 

ustna informacja nie będzie honorowana, 

c) osoba upoważniona do odbioru dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego 

powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać 

go, 

d) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. osoba nietrzeźwa; w takiej sytuacji 
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nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka, 

e) w przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

oddziału przedszkolnego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce i 

kontaktuje się z rodzicami / opiekunami dziecka, 

f) w przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców (prawnych opiekunów), powiadamia najbliższy komisariat policji o 

niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, 

g) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, 

h) w każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek 

skontaktować się z rodzicami dziecka, 

i) rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez 

upoważnioną przez nich osobę, 

j) do oddziału nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku 

stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego 

zabrania dziecka z oddziału, 

k) w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są 

do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły, 

l) nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków. 

8. W interesie dziecka rodzice są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania 

numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych. 

9. Dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych 

rzeczy wartościowych. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za w/w 

rzeczy.  

UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc wrzesień, który jest okresem adaptacji do 

nowych warunków. Dzieci mogą przynieść przytulankę lub ulubioną zabawkę na 

odpowiedzialność rodziców. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez dyrektora 

godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

11. O godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci (planie zajęć) rodzice/prawni 

opiekunowie informowani będą na pierwszym spotkaniu rodziców z nauczycielem w 

nowym roku szkolnym. 
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12. Główne zasady organizowania czasu dziecka w oddziale są zgodne z podstawą 

programową. 

13. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach sprawuje bezpośredni 

nadzór nad pracą oddziału przedszkolnego. 

14. Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją Dyrektora Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach na podstawie prawa oświatowego oraz 

statutu przedszkola. 

15. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, na korytarzu, 

przed wejściem do przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć - o fakcie 

przyprowadzenia dziecka rodzic musi poinformować nauczyciela lub pracownika 

obsługi. 

                                                                     § 6 

Prawa Dzieci 

 
Dzieci mają prawo do:  

1. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności bezpieczeństwa, 

akceptacji i przynależności społecznej). 

2. Zabawy jako podstawowej formy aktywności. 

3. Poszanowania godności osobistej. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.  

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 

7. Wychowania do akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.  

 

§ 7 

Obowiązki Dzieci 

 
Dzieci zobowiązane są do:  

1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki. 

2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego. 

3. Szanowania wytworów innych dzieci. 

4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności. 
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5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych. 

6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych. 

8. Respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.  

 

§ 8 

Prawa Rodziców 

 

Rodzice mają prawo do:  

1. Zapoznania się z treścią Statutu Szkoły oraz innych dokumentów dostępnych na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka. 

3. Kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, logopedą i dyrektorem w celu uzyskania 

informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów. 

4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, imprezach organizowanych 

przez przedszkole. 

 
 

§ 9 

Obowiązki Rodziców 

 
Rodzice zobowiązani są do:  

1. Przestrzeganie regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia w oddziale oraz 

zarządzeń dyrektora. 

2. Systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddziału i osobistemu 

przekazywania go pod opiekę wychowawcy. 

3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb 

związanych z realizacją programu nauczania i wychowania, tj.: 

a) odpowiednią ilość picia i jedzenia, 

b) strój dostosowany do aktualnej pogody oraz do okoliczności (uroczystość, wycieczka 

itp.), 

c) wygodne buty zmienne (na rzepy), 

d) zapasowe ubranie (majtki, spodnie, bluza), 

e) wyprawkę przedszkolaka zgodną z ustaleniami z pierwszego nowym roku szkolnym 

zebrania z rodzicami. 
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4. Przestrzegania ustalonych terminów zebrań i konsultacji z nauczycielami. 

5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego 

odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka (na piśmie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

6. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego i 

adresu e-mail. 

7. Dbałości o porządek w szatni (zabieranie niepotrzebnych rzeczy) 

8. Terminowego wnoszenia opłat w wysokości i według zasad ustalonych przez organ 

prowadzący szkołę oraz opłat ustalonych przez Radę Rodziców. 

 

           REGULAMIN II ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady korzystania z sali przedszkolnej II 

oddziału przedszkolnego. 

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego 

bezpieczeństwa przebywającym w sali dzieciom. 

 

 

§ 2 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

1.Sala przedszkolna jest miejscem do realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczych oraz zabaw dzieci. 

2.Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń i zabawek jest możliwe tylko w obecności 

nauczyciela lub pracownika obsługi. 

3.Wychowawca oddziału oraz wyznaczony pracownik obsługi sprawują opiekę nad salą, 

sprawdzają stan techniczny sprzętu i zabawek. Ewentualne usterki zgłaszają Dyrekcji ZSP nr 

1 lub pracownikowi technicznemu. 

4.Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.  
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6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, określa m.in.: 

a) schodzenie się i rozchodzenie dzieci, 

b) posiłki, 

c) zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, spacery i zabawy. 

7.Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:  

a) dzieci są przyprowadzane do sali i oddawane pod opiekę nauczyciela osobiście przez 

rodziców lub opiekunów, ( w czasie pandemii Covid-19 dzieci oddawane są pod opiekę 

pracownika obsługi w szatni, pracownik obsługi odprowadza dziecko do sali), 

b) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców lub opiekunów upoważnionych poprzez 

stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne upoważnienie ( w trakcie pandemii 

Covid-19 rodzic dzwoni domofonem po dziecko, a następnie oczekuje w szatni na 

sprowadzenie dziecka przez pracownika obsługi), 

c) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, na korytarzu, przed 

wejściem do przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć - o fakcie przyprowadzenia 

dziecka rodzic musi poinformować nauczyciela lub pracownika obsługi, 

d) rodzice nie mogą wchodzić do sali. 

8. W sali obowiązuje obuwie zmienne, a okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. 

9. Dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych 

rzeczy wartościowych. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za w/w rzeczy.  

10. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela 

dotyczących porządku i bezpieczeństwa. 

11. Z przynależącej do sali łazienki dzieci korzystają tylko w celu załatwienia potrzeb 

fizjologicznych.  

12. Ostatnia osoba wychodząca z sali  jest zobowiązana do pozostawienia jej w należytym 

porządku, zamknięciu okien, wyłączeniu urządzeń z gniazdek, zgaszeniu światła. 

 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach sprawuje bezpośredni 

nadzór nad pracą oddziału przedszkolnego. 
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2. Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją Dyrektora Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach na podstawie prawa oświatowego oraz 

statutu przedszkola. 

3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni 

opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy 

przedszkola. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu dla pracowników przedszkola, 

rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN III ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności III Oddziału Przedszkolnego. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

Praca dydaktyczno-wychowawcza oraz opiekuńcza III Oddziału Przedszkolnego przebiega w 

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczycieli 

wychowawców program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora i 

miesięczne plany pracy. 

 

§ 3 

Cele wychowania przedszkolnego (zgodne z podstawą programową): 

 



 14 
 

11) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

12) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

13) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek;  

14) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne   w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi; 

15) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

16) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych; 

17) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym   i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

18) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

19) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

20) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 

są ważne w edukacji szkolnej.  

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania  i nauczania – uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

§ 4 

Zadania oddziału przedszkolnego 

 

4. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.  

5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i rozwijanie zainteresowań. 
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6. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:  

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych  i diagnozowanie rozwoju 

wychowanków oraz wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi, 

b) informowanie rodziców o zauważonych potrzebach, deficytach rozwojowych bądź 

uzdolnieniach dziecka oraz współpraca z rodzicami w celu wsparcia indywidualnych 

potrzeb dziecka, 

c) współpracę ze specjalistami szkolnymi (pedagog, logopeda) i poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, 

d) wystawianie dzieciom opinii specjalistów dziecku dla specjalistów z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 5 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego 

 

7. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny przedszkola.  

8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.  

9. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, określa 

m.in.: 

a) schodzenie się i rozchodzenie dzieci, 

b)  posiłki, 

c) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, spacery i zabawy. 

10. Przez cały czas pobytu w przedszkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

wychowawcy odpowiedzialnego za nie. 

11. Po terenie przedszkola dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie 

pracownika obsługi. 

12. W czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki itp.) dzieci znajdują się pod opieką 

nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego, bądź pracownika obsługi. 

16. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na określonych niżej zasadach:  

m) Dziecko powinno być przyprowadzanie i odbierane z Oddziału 

Przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów lub inną osobę 

upoważnioną przez nich na piśmie, która zapewnia pełne bezpieczeństwo. 
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n) dzieci są przyprowadzane do szatni przedszkola, przebierane przez 

rodziców/prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną i oddawane pod 

opiekę pracownika obsługi/woźnej,  

o) Pracownik obsługi/woźna wprowadza dziecko do sali i oddaje je pod opiekę 

nauczycielowi,  

p) dzieci są odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych osoby 

upoważnione poprzez stosowny zapis w karcie przedszkolnej lub pisemne 

upoważnienie; ustna informacja nie będzie honorowana, 

q) nauczyciel lub pracownicy Oddziału Przedszkolnego mają prawo 

wylegitymować osobę odbierającą dziecko z przedszkola jeżeli nie jest jego 

rodzicem lub prawnym opiekunem prawnym, 

r) osoba upoważniona do odbioru dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego 

powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela lub 

pracownika obsługi Oddziału Przedszkolnego  okazać go, 

s) fakt odbioru dziecka z przedszkola, rodzic/opiekun prawny lub upoważniona 

osoba zgłasza domofonem nauczycielowi, 

t) nauczyciel przekazuje dziecko pracownikowi obsługi/woźnej, która sprowadza 

dziecko do szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub 

upoważnionej osobie, 

u) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa np. osoba nietrzeźwa,  

v) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rędzinach. W takiej sytuacji 

nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych mu 

w celu nawiązania kontaktu z rodzicami –prawnymi opiekunami dziecka, 

w) w przypadku kiedy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

oddziału przedszkolnego, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce i 

kontaktuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka, 

x) w przypadku, gdy nauczyciel nie może uzyskać informacji   o miejscu pobytu 

rodziców/prawnych opiekunów, powiadamia Dyrektora Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach oraz najbliższy komisariat policji o 

niemożności skontaktowania się   z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

dziecka, 



 17 
 

y) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, 

z) w każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek 

skontaktować się z rodzicami dziecka, 

aa) rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez 

upoważnioną przez nich osobę, 

bb) do oddziału nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku 

stwierdzenia choroby u dziecka rodzice są obowiązani do niezwłocznego 

zabrania dziecka z oddziału, 

cc) w przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są 

do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, 

dd) nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków. 

17. W interesie dziecka rodzice są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania 

numerów telefonów kontaktowych i danych adresowych. 

18. Dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego własnych zabawek lub innych 

rzeczy wartościowych. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za w/w 

rzeczy.  

UWAGA! Wyjątkiem od tej reguły jest miesiąc wrzesień, który jest okresem adaptacji do 

nowych warunków. Dzieci mogą przynieść przytulankę lub ulubioną zabawkę na 

odpowiedzialność rodziców. 

19.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać zadeklarowanych przez 

siebie oraz zatwierdzonych przez dyrektora godzin przyprowadzania i odbierania 

dziecka z przedszkola. 

20.  O godzinach funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy 

w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach przyprowadzania i odbierania 

dzieci (planie zajęć), rodzice/prawni opiekunowie informowani będą na pierwszym 

spotkaniu rodziców   z nauczycielem w nowym roku szkolnym. 

21.  Główne zasady organizowania czasu dziecka w oddziale są zgodne z podstawą 

programową. 

22.  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach sprawuje bezpośredni 

nadzór nad pracą oddziału przedszkolnego. 
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23.  Sprawy nieregulowane regulaminem rozstrzygane są decyzją Dyrektora Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach na podstawie prawa oświatowego oraz 

statutu przedszkola. 

24.  Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, na korytarzu, 

przed wejściem do przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć - o fakcie 

przyprowadzenia dziecka rodzic musi poinformować nauczyciela lub pracownika 

obsługi. 

 

§ 6 

Prawa Dzieci 

 

Dzieci mają prawo do:  

8. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych (w szczególności bezpieczeństwa, 

akceptacji i przynależności społecznej). 

9. Zabawy jako podstawowej formy aktywności. 

10. Poszanowania godności osobistej. 

11. Życzliwego, podmiotowego traktowania.  

12. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

13. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności. 

14. Wychowania do akceptacji samego siebie i postawy szacunku do innych ludzi.  

 

§ 7 

Obowiązki Dzieci 

 

Dzieci zobowiązane są do:  

9. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki. 

10. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego. 

11. Szanowania wytworów innych dzieci. 

12. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności. 

13. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych. 

14. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

15. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych. 
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16. Respektowania prawa innych osób do nietykalności cielesnej.  

 

§ 8 

Prawa Rodziców 

 

Rodzice mają prawo do:  

5. Zapoznania się z treścią Statutu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1    w Rędzinach, 

Statutu Przedszkola oraz innych dokumentów dostępnych na stronie internetowej ZSP nr 

1 w Rędzinach. 

6. Pełnej informacji dotyczącej dziecka. 

7. Kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, logopedą i dyrektorem w celu uzyskania 

informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów. 

8. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, uroczystościach, imprezach organizowanych 

przez przedszkole. 

 

 

§ 9 

Obowiązki Rodziców 

 

Rodzice zobowiązani są do:  

9. Przestrzeganie regulaminu oddziału przedszkolnego, rozkładu dnia   w oddziale oraz 

zarządzeń dyrektora. 

10. Systematycznego i punktualnego przyprowadzania dziecka do oddziału   i osobistemu 

przekazywania go pod opiekę pracownikowi obsługi/woźnej. 

11. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne rzeczy i przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb 

związanych z realizacją programu nauczania i wychowania, tj.: 

a) strój dostosowany do aktualnej pogody oraz do okoliczności (uroczystość, wycieczka 

itp.), 

b) wygodne buty zmienne, 

c) wyprawkę przedszkolaka zgodną z ustaleniami z pierwszego w nowym roku szkolnym 

zebrania z rodzicami. 

12. Przestrzegania ustalonych terminów zebrań (konsultacji) z nauczycielami. 
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13. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka                i 

natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia telefonicznego przez 

przedszkole choroby dziecka. 

14. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego i 

adresu e-mail. 

15. Dbałości o porządek w szatni (zabieranie niepotrzebnych rzeczy) 

16. Terminowego wnoszenia opłat w wysokości i według zasad ustalonych przez organ 

prowadzący szkołę oraz opłat ustalonych przez Radę Rodziców. 

 

 

 

REGULAMIN IV ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Sala jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczych oraz zabaw dzieci.  

2. Sala dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez 

aktualny ramowy rozkład zajęć.  

3. Korzystanie z sali możliwe jest tylko w obecności nauczyciela.  

4. Przed wejściem do Sali okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.  

5. Wszystkie dzieci i osoby dorosłe obowiązuje odpowiednie obuwie zmienne.  

6. Dzieci przebierają się w szatni pozostawiając tam obuwie i ubranie.  

7. Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie 

z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o 

sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi.  

8. Wszystkie urządzenia Sali, pomoce dydaktyczne oraz zabawki mogą być wykorzystywane 

tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.  

9. Każda zabawka i pomoc dydaktyczna powinna mieć wyznaczone miejsce w sali 
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10. Każdy nauczyciel po zakończeniu zajęć powinien zadbać o pozostawienie porządku w 

sali.  

11.W sali dzieci przebywają tylko pod opieką nauczyciela (lub pod opieką pracownika 

niepedagogicznego / woźnej podczas np. korzystania nauczyciela z toalety). 

 

12. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela 

dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa.  

13. Dzieci w trakcie korzystania z toalety przylegającej do Sali są zobowiązane do 

przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących w szczególności bezpieczeństwa oraz do: 

- przebywania w toaletach tylko w celach higienicznych i fizjologicznych 

- wchodzenia do kabiny pojedynczo i pozostawia po sobie porządku 

W toaletach zabrania się niszczenia armatury łazienkowej. 

14. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowego sprzętu, pomocy 

dydaktycznych, zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi.  

15. Za stan pomocy dydaktycznych , zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw, 

a także za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.  

16. Ostatnia osoba wychodząca z sali (nauczyciel/pracownik obsługi) jest zobowiązany do 

pozostawienia jej w należytym porządku, zamknięcia okien, wyłączenia z gniazdek sprzętu 

elektrycznego, wyłączenie światła oraz zamknięcia drzwi. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZABAW 

 

Do przestrzegania tego regulaminu  zobowiązane 

są wszystkie osoby  przebywające w sali zabaw. 

  

1.   Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych oraz zabaw dzieci. 
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2.   Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych 

przez aktualny ramowy rozkład zajęć. 

3.   Korzystanie z sali zabaw możliwe jest tylko w obecności nauczyciela. 

4.   Zabrania się wchodzenia do sali zabaw w okryciu wierzchnim ( kurtki, płaszcze). 

5.   Wszystkie dzieci obowiązuje odpowiednie obuwie zmienne. 

6.   Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

7.   Po zakończeniu zajęć  i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy 

należy zostawić w oznaczonych miejscach. 

8. W sali zabaw dzieci przebywają tylko pod opieką nauczyciela. 

9. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń     

     nauczyciela dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny. 

10. Przed każdymi zajęciami w sali zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzenia 

z dziećmi rozmowy  na temat bezpiecznego korzystania z dostępnego sprzętu oraz 

zawarcia stosownych porozumień zapewniających pełne bezpieczeństwo. 

      11.Utrzymanie czystości sali zabaw, wietrzenie oraz dezynfekcja tych    

           Pomieszczeń    stanowi      podstawowy warunek korzystania. 

12.Propozycje dotyczące zmian wprowadzenia do sali zabaw tj. sprzętu, pomocy 

dydaktycznych, zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi. 

13.Za stan pomocy dydaktycznych , zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i 

zabaw, a także za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest 

nauczyciel. 

      14.O wszelkich wadach i usterkach sprzętu znajdującego się na sali należy                                   

            zawiadomić dyrektora placówki. 

      15.Ostatnia osoba wychodząca z sali zabaw jest zobowiązana do pozostawienia    

           jej w należytym porządku oraz zamknięciu okien. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI PRZEDSZKOLNEJ                                                                                                                                        

1. W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.                                                                                                                          

2. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.                                                                                 

3. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.                                                                                 
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4. Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się 

tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.                                                           

 5. Zabrania się pozostawiania w szafkach, plecakach lub workach dzieci lekarstw    ( tabletki, 

syropy itp.) .                                                                                                                                 

6. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.                                                                      

7. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.                                                                                                      

8. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, 

sanki, krzesełka samochodowe.                                                                                                                                                     

9. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania cennych lub 

niebezpiecznych przedmiotów.                                                                               

10. Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 

w szatni.                                                                                                        

11. Dzieci nie wchodzą w butach do sali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12. Na mocy przepisów sanitarno-epidemiologicznych zabrania się wprowadzania zwierząt na 

teren przedszkola.                                                                                                                                                                        

13. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich indywidualnych oznaczonych imionami 

miejscach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają pracownicy przedszkola (nauczyciele i 

personel obsługowy). Dzieci, które potrzebują pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu spokojnie 

oczekują na swoją kolej.                                                                                                                                

15. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola 

(przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola).                                              

 16. Każdy pracownik przedszkola jest upoważniony do zwrócenia uwagi tym, którzy nie 

przestrzegają zasad zawartych w tym Regulaminie.    

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 
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1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci z placu zabaw Przedszkola Publicznego 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach. 

2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego 

bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom. 

3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw, przy wejściu do przedszkola pracownicy 

przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności. 

§ 2 

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego. 

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola. 

2. Z urządzeń znajdujących się na terenie przedszkola mogą korzystać wyłącznie dzieci 

uczęszczające do przedszkola. 

3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają 

wychowawcy, pomoce nauczycieli oraz pracownicy obsługi pełniący w tym czasie opiekę 

nad dziećmi. 

4. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy, pomoce nauczyciela lub pracownicy obsługi 

mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; 

wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 1 w Rędzinach, zabezpieczyć lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw. 

5. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać 

ich konsekwentnego przestrzegania. 

6. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków. 

7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz zaśmiecania terenu, niszczenia i uszkadzania 

roślinności, dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń. 

8. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki. 

9. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wejściowa powinna być zamknięta. 
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10. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, 

zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt. 

11. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu 

dziecku, następnie powiadomić dyrektora ZSP nr 1 oraz rodziców dziecka. 

12. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy 

(np. czapeczki z daszkiem, chustki). 

13. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod opieką 

dorosłego. 

14. Z chwilą odbioru dziecka z placu zabaw jego rodzice bądź osoby przez nich upoważnione 

ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. 

§ 3 

Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola 

dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYPRZEDSZKOLNEGO PLACU 

ZABAW 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu 

Publicznym i. J. Brzechwy w Rędzinach. 

2. Plac zabaw przy przedszkolu jest administrowany przez dyrekcję ZSP nr 1 w 

Rędzinach. 

3. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego 

bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom. 
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§ 2 

Zasady korzystania z placu przedszkolnego 

1. Obiekt przeznaczony jest do użytku dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola 

Publicznego im. J. Brzechwy w Rędzinach. 

2. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela i/lub pracownika obsługi, który ponosi odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Szczególne zasady korzystania z urządzeń zabawowo-zręcznościowych określa 

regulamin znajdujący się bezpośrednio na terenie placu zabaw: 

 Urządzenia zabawowo-zręcznościowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do 

lat 15. 

 Dzieci korzystające z urządzeń muszą pozostawać pod stałą opieką dorosłych. 

 Z urządzeń nie może korzystać większa liczba dzieci, niż ta, do której 

przystosowane jest dane urządzenie. 

 Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw. 

 Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie placu zabaw. 

 Odpowiedzialność materialną za zniszczenie urządzeń placu zabaw ponoszą 

osoby niszczące sprzęt lub ich opiekunowie prawni. 

5. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz 

wymagać ich konsekwentnego przestrzegania. 

6. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci: 

 nie oddalają się z placu zabaw (furtka jest zamknięta na klucz), 

 przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się i prawidłowego korzystania 

ze sprzętu terenowego, 

 sygnalizują potrzeby fizjologiczne nauczycielce lub pracownikowi obsługi, z 

którym następnie udają się do toalety, 

 reagują na umówione sygnały dotyczące zbiórki, 

 wracają do przedszkola tylko pod opieką nauczycielki. 

7. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu 

dziecku, następnie powiadomić dyrekcję oraz rodziców dziecka. 
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8. Rodzice nie odbierają dzieci bezpośrednio z placu zabaw, oczekują na dziecko, które 

przyprowadza pracownik obsługi, w szatni. Z chwilą odbioru dziecka przejmują za nie 

odpowiedzialność. 

9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw 

zleca się dozorcom zatrudnionym w przedszkolu. 

10. Wszelkie usterki na placu zabaw należy zgłaszać Dyrekcji ZSP nr 1 w Rędzinach. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni 

opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione a także pracownicy 

przedszkola. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu dla pracowników przedszkola, 

rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 

 

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS ALARMU /EWKUACJA 

PRZEDSZKOLA 

 

CEL PROCEDURY 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji dzieci i 

nauczycieli (personelu) Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Zespole 

Szkolno  - Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest znać niniejszą procedurę ewakuacji 

oraz bezwzględnie jej przestrzegać. 

2. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest zaznajomienie dzieci z zasadami 
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ewakuacji przedszkola. 

3. Zagadnienia dotyczące ewakuacji powinny być przedstawione dzieciom we właściwy 

sposób celem uniknięcia niepotrzebnego strachu w momencie ćwiczeń lub faktycznej 

ewakuacji. 

4. W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola mają 

obowiązek zastosowania się do niniejszej procedury oraz wykonywania poleceń 

dyrektora ZSP nr 1  w Rędzinach, innych osób prowadzących ewakuację oraz poleceń 

służb ratunkowych. 

5. Przerwanie ewakuacji i powrót do budynku może zarządzić wyłącznie dyrektor ZSP 

nr 1  w Rędzinach lub inna upoważniona przez niego osoba. 

 

§ 2 

Sygnał alarmowy 

 

1. Ustala się sygnał alarmowy, którym jest dźwięk gwizdka o zmiennym tonie 

2. Sygnał alarmowy uruchamiany jest na polecenie dyrektora ZSP nr 1 w Rędzinach, albo 

innej upoważnionej przez dyrektora osoby. W razie pożaru sygnał alarmowy ma prawo 

uruchomić każdy, kto zauważył ogień, o czym niezwłocznie powiadamia dyrektora. 

3. Zgodnie z decyzją dyrektora ZSP nr 1 w Rędzinach o zaistniałym zagrożeniu powiadamia 

się: 

 Służbę dyżurną Policji tel. nr 997 

 Służbę dyżurną PSP tel. nr 998 

 Pogotowie Ratunkowe tel. nr 999 

– Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112 

 Inne służby w zależności od potrzeb. 

4. Zabronione jest używanie sygnału alarmowego do innych celów niż ewakuacja lub jej 

ćwiczenie. 

 

§ 3 

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmowego 

 

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola 

mają obowiązek natychmiast rozpocząć ewakuację. 
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2. W czasie ewakuacji należy zachować spokój; nie wolno ulegać panice. 

3. Dyrektor lub osoby wyznaczone przez dyrektora, które mają dostęp do telefonu oraz 

wiedzę na temat zagrożenia, jakie spowodowało wszczęcie alarmu, powiadamiają służby 

ratunkowe. Służbom ratunkowym przekazuje się zwięzłą informację o lokalizacji 

ewakuowanego budynku, źródle zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, jego rozmiarach 

oraz o liczbie poszkodowanych, jeśli powiadamiający ma wiedzę, że taka sytuacja ma 

miejsce. Osoba powiadamiająca służby ratunkowe ma obowiązek podać także swoje 

personalia, jak również upewnić się, że zgłoszenie zostało przyjęte (należy zanotować lub 

zapamiętać personalia osoby przyjmującej zgłoszenie). O fakcie powiadomienia służb 

należy zameldować dyrektorowi ZSP nr 1 w Rędzinach. 

4. Nauczyciele sprawujący w momencie wszczęcia alarmu opiekę nad dziećmi zajmują się 

ewakuacją swojej grupy. Niezwłoczne formuje dzieci w pary i wyprowadza z  budynku, 

zgodnie z  oznaczonym kierunkiem drogi ewakuacyjnej na  miejsce zbiórki.  

5. Należy pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty. 

6. Dzieci ewakuują się w zwartej grupie. Pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia, 

jako ostatni opuszcza nauczyciel, pod opieką którego jest grupa. 

7. Ewakuacja odbywa się drogami ewakuacyjnymi ustalonymi w planie dróg 

ewakuacyjnych.  

8. Woźne oraz inne wyznaczone przez dyrektora osoby otwierają wszystkie drzwi 

prowadzące na zewnątrz budynku. Osoby odpowiedzialne za otwarcie drzwi obowiązane 

są udzielić pomocy w sprawnym wyprowadzeniu dzieci na zewnątrz budynku oraz ich 

odprowadzeniu na miejsce zbiórki. 

 

§ 4 

Postępowanie na miejscu zbiórki ewakuacji 

 

1. Miejscem zbiórki wszystkich ewakuowanych osób po opuszczeniu budynku przedszkola 

jest  plac zabaw z boku budynku przedszkola. 

2. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obecność swoich wychowanków. O każdym 

przypadku nieobecności dziecka lub innej osoby ewakuowanej należy zawiadomić służby 

prowadzące akcję ratunkową oraz dyrektora ZSP nr1 w Rędzinach. Osobom 

prowadzącym akcję należy podać charakterystykę wyglądu zaginionej osoby, imię i 

nazwisko oraz miejsce, w którym osoba ta była widziana po raz ostatni. 

3. Nauczyciele – opiekunowie grup zobowiązani są sprawdzić stan zdrowia podopiecznych. 



 30 
 

Należy upewnić się, czy żadne z dzieci nie zostało poszkodowane, nie doznało urazów, 

nie uskarża się na zawroty głowy, ból głowy, nudności. Wszystkim poszkodowanym 

należy udzielić pomocy przedmedycznej. 

4. Nauczyciele – opiekunowie grup meldują dyrektorowi lub osobie wyznaczonej przez 

dyrektora do kierowania ewakuacją o sprawdzeniu obecności w swych grupach oraz o 

ustaleniu, czy wśród ewakuowanych nie ma poszkodowanych. 

5. Po stwierdzeniu, że na miejscu zbiórki obecne są wszystkie osoby podlegające ewakuacji,  

osoby ewakuowane oczekują na zarządzenie o zakończeniu ewakuacji oraz na ewentualne 

dalsze zarządzenia. 

6. W razie konieczności odbioru dzieci przez rodziców (zezwolenie na rozejście się dzieci do 

domów jest zabronione) zawiadamia się ich o ewakuacji oraz o miejscu, w którym mogą 

oni odebrać swoje dzieci. Odbiór każdego dziecka przez rodzica należy odnotować. 

§ 6 

Ćwiczenia ewakuacyjne 

 

1. Dla uzyskania sprawności działania w razie konieczności ewakuacji przeprowadza się 

okresowo próbną ewakuację. Zaleca się przeprowadzanie praktycznego sprawdzianu 

możliwości ewakuacji z częstotliwością ustaloną przez dyrektora (nie rzadziej niż raz w 

roku)  

2. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się przy zaangażowaniu sił własnych, chyba że ćwiczenia 

odbywają się na wniosek służb ratunkowych. 

3. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się po wcześniejszym jego zaplanowaniu i omówieniu na 

radzie pedagogicznej. 

                                                      

REGULAMIN 

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

I      REGULAMIN  PRZYPROWADZANIA  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA 

1.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(opiekunów prawnych lub osoby upoważnione), którzy są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 
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2.Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola. Osoby 

przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są: rozebrać dziecko w szatni, 

osobiście przekazać dziecko personelowi przedszkola. Od momentu przekazania  dziecka 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 

3.Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi  

odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez 

rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni. 

4.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić 

uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie 

stwarzają zagrożenia. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 

zdrowe i czyste. 

6. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka 

(gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola lub zażądania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

dziecka. 

7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i  udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie. 

  

II    ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 

inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), 

zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje 

w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. 
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2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną osobę. 

3. Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu poniżej 18 roku życia. 

4. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.30, a w godzinach                   

15.30 – 16.30 w sali dyżurującej. 

5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało 

  wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie 

   pod opieką nauczyciela, a nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie 

   z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 

6. W szczególnych sytuacjach w przypadku ustnej lub telefonicznej prośby rodzica,     

nauczyciel może wydać dziecko osobie dorosłej wyznaczonej przez rodzica. Rodzic ma 

obowiązek dostarczyć na piśmie lub SMS - em upoważnienie do odbioru dziecka, zawierające 

dane osoby upoważnionej. 

7. Nauczyciel każdej grupy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji adresów 

zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, opiekunów  prawnych dzieci. 

8.  Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód        

osobisty i na prośbę nauczyciela lub pracownika  przedszkola okazać go. 

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

10. O każdej odmowie wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany 

dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest 

 zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu  z 

rodzicami (opiekunami ) dziecka. 

11. Wola rodzica dotycząca nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być  

poświadczona przez orzeczenie sądowe. 
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III.   POSTĘPOWANIE W SYTUACJI   NIE  ODEBRANIA  DZIECKA   PRZEDSZKOLA 

LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKOOSOBY NIE MOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI 

1. Dzieci powinny  być odebrane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30. 

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy 

przedszkola ( sytuacje losowe ) rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. 

3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel 

powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka. 

4. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z 

dzieckiem w placówce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia dyrektora i 

po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola komisariat policji  o niemożności skontaktowania 

się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.       

 

        REGULAMIN KONTAKTÓW Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU 

 

 

1. Informacji o dziecku udzielają wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, nauczyciele zajęć 

dodatkowych oraz dyrektor i wicedyrektor Przedszkola.  

 

2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego na 

początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego zebrania z rodzicami, zajęcia 

otwarte oraz konsultacje indywidualne.  

 

3. Rodzice powinni współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziców/opiekunów prawnych i Przedszkola.  
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4. Formami współpracy Przedszkola z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka są:  

- zebrania z rodzicami  

- konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, Dyrektorem ZSP nr 1 

w Rędzinach 

- udział rodziców w zajęciach otwartych, uroczystościach, wycieczkach  

- przekazywanie informacji ogólnych poprzez ogłoszenia umieszczane na tablicy 

informacyjnej znajdującej się w szatni przedszkola   

-  korespondencję poprzez portal Librus (oraz portal społecznościowy Facebook/Messenger) 

 

5. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym 

harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one 

odbywać się po uprzednim uzgodnieniu daty takiego spotkania.  

 

6. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami może być jedynie budynek ZSP 

nr 1 w Rędzinach. 

 

7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne 

z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym 

harmonogramem. 

 

8. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych 

informacji o dzieciach. 

 

9. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na 

zbiorczej liście obecności dla danej grupy. 

 

10. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o 

dziecku w czasie trwania zajęć lub sprawowania opieki nad dziećmi. 
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11. Rodzice/opiekunowie prawni pozostawiają wychowawcy kontaktowe numery telefonów, 

które są wpisane do dzienników zajęć grupy. Każda zmiana numeru telefonu 

rodziców/opiekunów powinna być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy.  

 

12. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy Przedszkola powinny być kierowane przez 

rodziców/opiekunów kolejno do:  

- nauczyciela,  

- Dyrektora Przedszkola,  

- rady pedagogicznej,  

- organu nadzorującego Przedszkole.  

 

13. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjęty regulamin w trosce 

o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy Przedszkola z 

rodzicami.  

                                    

ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA 

Każdy uczeń  Szkoły Podstawowej zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania: 

 1. Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 3. Przepisów o ruchu drogowym. 

 4. Statutu ZSP nr 1 w Rędzinach. 

5. Zestawu Regulaminów Szkolnych. 

 

W szczególności uczeń  ZSP nr 1 w Rędzinach: 

 1. Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych. 

 2. Dba o dobro i mienie szkoły.  

3. Dba o ład i estetykę pomieszczenia pracy.  

4. Godnie reprezentuje szkołę przez odpowiedni strój i kulturalne zachowanie.  
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5. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków 

odurzających oraz ich nie rozprowadza.  

6. Bezzwłocznie zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły każde zdarzenie 

wypadkowe, które miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych lub w czasie przerwy.  

7. Podczas przerw uczniowie wychodzą z sal lekcyjnych. 

8. Uczniowie stosują się  do indywidualnych uwag  nauczycieli dyżurujących, dotyczących 

konkretnych, niepokojących zachowań, zagrażających bezpieczeństwu. 

9. Na rozpoczęcie swoich zajęć lekcyjnych czeka na korytarzu  szkolnym przed salą lekcyjną.  

10. Nie spóźnia się na lekcje i nie opuszcza ich bez wyraźnego powodu. 

11. Okrycie wierzchnie pozostawia w szatni, nosi obuwie zmienne. 

12. Na terenie szkoły ma wyłączony telefon komórkowy (w szczególnych przypadkach może 

skorzystać z telefonu za pozwoleniem nauczyciela). 

13. Nie przynosi do szkoły innych urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania 

dźwięku oraz obrazu i nie rejestruje wizerunku ani wypowiedzi osób bez ich zgody.  

14.  Uczniowie bawią się i odpoczywają w sposób bezpieczny i kulturalny:  

a) nie biegają po szkole,  

b) nie grają w piłkę na korytarzach oraz w salach, 

 c) nie zbiegają ze schodów ani się na nich nie bawią /schody służą tylko do przemieszczania 

się z parteru na piętro lub odwrotnie/,  

d) noszą zawiązane obuwie, 

 e) nie siadają na parapetach,  

f) nie wychylają się przez okno,  

g) nie huśtają się na krzesłach, 

 h) nie odstawiają krzeseł osobom siadającym,  

i) ostrożnie otwierają drzwi klas,  

j) nie wszczynają awantur, nie biorą udziału w bójkach, 

k) kulturalnie odnoszą się do wszystkich, 

 l) konflikty rozwiązują przez rozmowę,  
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ł) nie biorą udziału w zabawach o gwałtownym charakterze, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu własnemu lub innych osób /gonitwy, skoki, przepychanki, skakanie na innych 

itp. 

15. W czasie określonym planem lekcji danej klasy nie opuszcza budynku szkolnego bez 

opieki nauczyciela.  

16. Nie przynosi na teren szkoły materiałów łatwopalnych i innych przedmiotów 

zagrażających bezpieczeństwu.  

17. Ponosi odpowiedzialność za wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły. 

 

 

REGULAMIN  KLASOPRACOWNI  EDUKACJI  

WCZESNOSZKOLNEJ  

 

1. Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.  

3. Uczniowie przed lekcją czekają ustawieni w parach na nauczyciela i w jego obecności 

wchodzą do klasy.  

4. Do pracowni wchodzimy spokojnie bez przepychania zajmujemy wyznaczone miejsca.  

5. Tornistry uczniowie wieszają na hakach przy ławkach.  

6. W czasie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne do 

lekcji.  

7. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych znajdujących się w sali, tylko za zgodą nauczyciela. Posługuje się nimi 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

8. Zabrania się kołysania na krzesłach.  

9. Zauważone uszkodzenia, np. pomazana ławka, krzesło, czy inne szkody uczeń ma 

obowiązek zgłaszać nauczycielowi.  
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10. W razie celowego uszkodzenia sprzętu bądź wyposażenia sali lekcyjnej, lub uszkodzenie 

wynikające z nieumiejętnego korzystania bez zgody nauczyciela, koszty naprawy ponoszą 

osoby, które doprowadziły do uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy ponoszą rodzice.  

11. Wszelkie problemy lub sytuacje i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo 

uczniów znajdujących się w sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

12. W czasie lekcji bez zgody nauczyciela nie wolno używać sprzętu nagrywającego i 

fotograficznego oraz telefonów.  

13. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela (nie biegają).  

14. Zabrania się samowolnego otwierania uczniom okien oraz podchodzenia do otwartego 

okna i wychylania się.  

15. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w 

czystości. 

REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGICZNEJ 

1. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela.  

2. W czasie przerw dyżurni mają obowiązek wietrzenia sali, przygotowania tablicy i pomocy 

naukowych. Pozostali uczniowie w tym czasie przebywają na korytarzu szkoły.  

3. Po dzwonku na lekcję każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce, sprawdza stan 

swojego stanowiska pracy, a zauważone usterki natychmiast zgłasza nauczycielowi.  

4. Z pomocy naukowych znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po 

zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.  

5. O wszelkich brakach i usterkach pomocy naukowych należy natychmiast powiadomić 

nauczyciela.  

6. Ćwiczenia i doświadczenia należy wykonywać ściśle według instrukcji nauczyciela. 

 7. Wszelkie skaleczenia lub kontuzje powstałe w czasie lekcji należy natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi.  
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8. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając porządek w sali. 

Ostatni wychodzą dyżurni, którzy pomagają nauczycielowi odnieść pomoce naukowe, wietrzą 

gabinet i zmazują tablicę. 

9. W pracowni zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów. 

 

REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

1. W pracowni chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 

Zabrania się uczniom wchodzenia do pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela. 

 2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez 

nauczyciela.  

3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenia nauczyciela. 

 4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne 

wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela.  

5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na 

ławkach i stołach mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Torby, 

plecaki czy płaszcze nie mogą stanowić zagrożenia.  

6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie.  

7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu bez pozwolenia 

nauczyciela. 

 8. Jeżeli uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien 

natychmiast zgłosić to nauczycielowi.  

9. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. Każdy uczeń powinien znać 

miejsce, gdzie znajduje się: zestaw pierwszej pomocy. 

 10. O każdym nieszczęśliwym wypadku (np. skaleczenie) należy niezwłocznie zawiadomić 

nauczyciela i podać okoliczności wypadku.  

11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, należy przemywać 

zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 15 minut.  
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12. Wszyscy uczniowie podczas wykonywania doświadczeń muszą przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa.  

 

Przepisy BHP  

1. Prawie wszystkie substancje w pracowni chemicznej traktować jako mniej lub bardziej 

trujące.  

2. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji.  

3. Przy wąchaniu badanej w naczyniu substancji należy skierować do siebie pary ruchem 

wachlującym ręki, a nie czynić tego przez zbliżenie nosa. 

 4. Nie wolno pić wody z naczyń laboratoryjnych oraz kłaść na stołach żywności. 

 5. Przy wszystkich pracach zachować największą ostrożność. 

 6. Niedostateczne zaznajomienie z przyrządami i właściwościami substancji, z którymi się 

pracuje, może spowodować nieszczęśliwy wypadek.  

7. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach z substancjami żrącymi (np. stężone 

kwasy), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży, w razie wypadku polaną 

powierzchnię zmyć obficie silnym strumieniem wody i zgłosić nauczycielowi.  

8. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi zachować należytą ostrożność. W 

czasie jakiegokolwiek zapalenia materiałów palnych stosować się do poleceń nauczyciela, 

zachować spokój i nie wpadać w panikę.  

9. W czasie wykonywania jakichkolwiek prac należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na 

zabezpieczenie oczu.  

10. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach.  

11. Nie pochylać się nad naczyniem, w którym coś wrze lub do którego wlewa się ciecz 

(zwłaszcza żrąca ). Nie dopuszczać do dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz naczynia i 

możliwości wybuchu wskutek zatknięcia odpływu lub rurki.  

12. Probówkę, w której ogrzewa się ciecz, trzymać otworem w bok a nie do siebie i nie w 

stronę sąsiada. Nie ogrzewać probówki tylko od dołu, lecz całą jej zawartość.  
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13. Ćwiczenia należy wykonywać z takimi ilościami i stężeniami substancji oraz w takich 

warunkach, jakie są podane w podręczniku lub przez nauczyciela.  

14. W ćwiczeniach laboratoryjnych nie wolno używać uszkodzonych przyrządów. Odnosi się 

to szczególnie do nadtłuczonych lub pękniętych naczyń szklanych i porcelanowych.  

15. Po opuszczeniu pracowni uczeń (który wykonywał ćwiczenia) ma obowiązek umyć 

dokładnie ręce. 

 

REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ 

 

 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela. 

 

2. Każdy uczeń zajmuje swoje stałe, wyznaczone miejsce. 

 

3. Uczeń przebywający w pracowni , utrzymuje w niej wzorową czystość i porządek. 

 

4. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według instrukcji nauczyciela. Nie wolno 

przeprowadzać żadnych ćwiczeń bez zezwolenia. 

 

5. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem szkoły, należy chronić je 

przed zniszczeniem i korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją. 

 

6. O każdym uszkodzeniu sprzętu lub pomocy naukowych należy niezwłocznie powiadomić 

nauczyciela. 

 

7. Podczas wykonywania ćwiczeń obowiązuje pełna dyscyplina. 

 

8. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem środków ostrożności, aby nie narazić 

na niebezpieczeństwo siebie oraz innych uczniów. 

 

9. Szczególną ostrożność należy zachować podczas ćwiczeń z prądem elektrycznym. 

Włączenia urządzeń do sieci dokonuje wyłącznie nauczyciel. 

 

10. Nieszczęśliwe wypadki (skaleczenia, oparzenia, stłuczenia itp.) należy natychmiast 

zgłosić nauczycielowi. 

 

11. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować swoje stanowisko i złożyć pomoce w 

wyznaczonym miejscu. 

 



 42 
 

12. W pracowni fizycznej nie wolno spożywać napojów i posiłków, nie należy kłaść na stole 

ćwiczeniowym żywności. 

  

 

Za umyślne zniszczenie pomocy naukowych 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia. 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ 

 

  

1. W pracowni mogą przebywać uczniowie po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego 

obecności.  

2.  Uczniowie wchodząc po dzwonku do sali geograficznej a następnie zajmują 

wyznaczone miejsca przy stolikach. 

3.  Każdy uczeń winien dbać o ład i porządek oraz czystość na swoim stanowisku pracy.  

4.  Uczeń ma obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia nauczycielowi jakiekolwiek 

zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia (zmiany) zauważone na swoim stanowisku 

pracy natychmiast po ich zauważeniu.  

5.  Jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 

obowiązek zgłosić te nieprawidłowości dyrektorowi szkoły celem niezwłocznego 

usunięcia ich.  

6.  W czasie lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych, sprzętu nagrywającego  

i fotograficznego.  

7.  Obsługą komputera, projektora i tablicy multimedialnej zarządza nauczyciel. 

8.  Dyżurni lub wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie wieszają mapy, roznoszą do 

stanowisk pracy pomoce naukowe potrzebne na daną lekcję, a po lekcji zbierają je  

i umieszczają w przeznaczonych do tego miejscach.  

9.  Wykonywanie ćwiczeń i uruchomianie przyrządów może nastąpić na polecenie 

nauczyciela.  

10. Uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za świadome uszkodzenie lub zniszczenie 

pomocy naukowych lub sprzętów.  

11.  Zabronione jest spożywanie posiłków w pracowni.  

12.  W czasie zajęć obowiązuje cisza i skupienie.  

13.  Po zakończeniu zajęć uczniowie porządkują miejsce pracy.  
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14.  Wszystkie nie ujęte w regulaminie sprawy dotyczące korzystania z pracowni 

geograficznej rozstrzyga nauczyciel aktualnie korzystający z pracowni. 

 

REGULAMIN PRACOWNI HISTORYCZNEJ 

 

 

1. Uczeń ma obowiązek pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni. Uczniowie 

wchodzą do   pracowni historycznej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i 

spokojnie zajmują swoje miejsca. 

2. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania pracowni bez zgody nauczyciela.  

3. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących się w 

sali, otwierać szafek i szuflad.  

4. Obsługą komputera i tablicą interaktywną zarządza nauczyciel.  

5. Internet może być wykorzystywany jedynie do celów dydaktycznych oraz 

prowadzenia dokumentacji w dzienniku elektronicznym.  

6. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi zauważone w sali uszkodzenia.  

7. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni historycznej, 

koszty naprawy ponosi uczeń.  

8. W czasie lekcji nie wolno, bez zgody nauczyciela, używać sprzętu nagrywającego i 

fotograficznego.  

9. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd pracowni historycznej, w której 

przebywa. 

10. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do:  

            a) pozostawienia swojego miejsca w czystości  

            b) oddania powierzonych mu pomocy naukowych.  

11. W czasie przerwy pracownia historyczna powinna być zamknięta i przewietrzona.  

 

 

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym stanowisku i nie zmienia go bez pozwolenia 

nauczyciela. 

 

3. Wszelkie zauważone braki i uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi na początku 

zajęć. 

 

4. W przypadku awarii np. „zawieszenia” lub nietypowej pracy komputera należy 

niezwłocznie powiadomić nauczyciela. 

 

5. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku 

pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

 

6. Uczniowie, którzy mają zalecenie lekarza do używania szkieł optycznych powinni 

bezwzględnie ich używać. 

 

7. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela. 

 

8. Zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej. 

 

9. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi. 

 

10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 

 

11. Zabrania się korzystania z Internetu do celów niezgodnych z tematem zajęć. 

 

12. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie 

niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć. 

 

13. Zabrania się samodzielnego przełączania, przestawiania i otwierania komputerów i 

urządzeń komputerowych. 

 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

 

1. Sprawdzić sprawność sprzętu, na którym uczeń zamierza pracować. 

 

2. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (m.in.  nachylenie monitora). 

 

 

Po skończonej pracy należy: 

 

1. Uporządkować swoje stanowisko pracy. 

 

2. Wylogować się lub wyłączyć komputer. 
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3. Uczniowie dyżurni sprawdzają porządek na stanowiskach pracy, odnoszą laptopy na 

miejsce w szafce, wszelkie niedociągnięcia zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia. 

 

Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania, uczniowie ponoszą 

odpowiedzialność. 

 

REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

1. Pracownia językowa służy temu, by praca na lekcjach języków obcych przebiegała 

sprawnie. Jej wyposażenie stanowi mienie szkoły i powinno być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Z pracowni językowej, mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegając 

zasad zachowania zgodnych z niniejszym regulaminem. 

3. Dostęp do pracowni językowej możliwy jest w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

4. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia:   

a. w pełni odpowiada za wyposażenie pracowni w czasie prowadzenia zajęć; 

b. dba o prawidłowe funkcjonowanie tablicy multimedialnej oraz sprzętu 

będącego wyposażeniem pracowni (laptop, głośniki, drukarka); 

c. przestrzega oraz nadzoruje przestrzegania wymogów bezpieczeństwa 

dotyczących zachowania się w pracowni i korzystania z wyposażenia; 

d. kontroluje racjonalne i właściwe wykorzystanie zasobów pracowni przez 

użytkowników; 

e. dba o ład i porządek w pracowni. 

5. Do pracowni językowej należy wejść po dzwonku wraz z nauczycielem. W pracowni 

można przebywać podczas przerwy tylko w obecności nauczyciela lub, jeśli 

nauczyciel nie jest obecny, na jego wyraźną prośbę (np. dyżurni).  

6. Każdy uczeń zobowiązany jest:  

a. dbać o ład i porządek na swoim miejscu pracy; 

b. wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

c. zachowywać się spokojnie i rozważnie; 

d. wykonywać czynności dokładnie według instrukcji osoby prowadzącej zajęcia; 
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e. użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i 

warunkami pracy; 

f. korzystać z zasobów pracowni w obszarze dozwolonym przez nauczyciela. 

7. Użytkownikowi pracowni nie wolno:  

a. korzystać z tablicy multimedialnej ani innego sprzętu dostępnego w pracowni 

bez zgody i wiedzy nauczyciela; 

b. dokonywać jakichkolwiek napraw, zmiany konfiguracji sprzętu bez zgody i 

wiedzy nauczyciela; 

c. manipulować sprzętem bez zgody i wiedzy nauczyciela 

d. dotykać ani odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni bez zgody i 

wiedzy nauczyciela; 

e. wynosić żadnego sprzętu bez zgody i wiedzy nauczyciela 

f. nagrywać ani robić zdjęć (np. smartfonem) bez zgody i wiedzy nauczyciela; 

g. pisać/rysować po blatach lub krzesełkach lub w inny sposób niszczyć 

wyposażenia pracowni. 

8. Użytkownik ma obowiązek: 

a. zapoznać się z niniejszym regulaminem; 

b. natychmiast zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek, 

nieprawidłowości, łamania postanowień regulaminu nauczycielowi lub 

Dyrektorowi; 

c. po zakończeniu zajęć uporządkować swoje stanowisko pracy.  

9. Uczeń ma prawo korzystać ze sprzętu w pracowni za zgodą nauczyciela. 

10. W pracowni obowiązuje prawo do poszanowania godności i dóbr osobistych uczniów 

i nauczycieli.  

11. Pracownię językową opuszczamy za zgodą prowadzącego zajęcia. 

12. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

a.  w razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie 

stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy 

przedlekarskiej poszkodowanemu; 

b. w przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się ze sprzętu 

elektronicznego dostępnego w pracowni, wyczucia zapachu tlącej się izolacji 

lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy 

natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela 

prowadzącego zajęcia; 
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c.  każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości (np. ból oczu, głowy) należy 

zgłosić nauczycielowi. 

13. Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie 

z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.  

14. Wszystkie kwestie, dotyczące sposobu zachowania się w pracowni językowej, które 

nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga nauczyciel korzystający z 

pracowni lub w razie potrzeby Dyrektor ZSP nr 1. 

 

REGULAMIN PRACOWNI LOGOPEDYCZNEJ 

1. Pracownia logopedyczna służy wszystkim uczniom. 

2. Nie wolno wchodzić do pracowni bez zgody logopedy i w czasie jego nieobecności! 

3. Po wejściu do pracowni należy zająć wyznaczone dla siebie miejsce! 

4. Należy dbać o zgromadzone pomoce logopedyczne! 

5. Uczniowie współpracują z nauczycielem nad utrzymaniem porządku, czystości i 

funkcjonalności pomocy naukowych, sprzętu i umeblowania pracowni logopedycznej. 

6. W pracowni obowiązuje zakaz wyjmowania telefonów komórkowych, nagrywania i 

filmowania zajęć bez zgody nauczyciela.  

7. Nie wolno samodzielnie korzystać z przyborów, pomocy logopedycznych i innego 

sprzętu znajdującego się w pracowni!  

8. Nie należy bez zgody nauczyciela wyciągać z szafy pomocy naukowych, włączać 

stymulatora logopedycznego, eko-dyktafonu lub wibratorów logopedycznych. 

9. Uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za świadome uszkodzenie lub zniszczenie 

pomocy naukowych lub sprzętów. 

10. Należy podporządkować się prośbom i poleceniom logopedy! 

11.  Każde zauważone zagrożenie dla życia lub zdrowia należy zgłaszać natychmiast do 

logopedy! 

12. Po zakończeniu lekcji: 

a) pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku, 

b) uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają sale lekcyjną 

 

REGULAMIN PRACOWNI MATEMATYCZNEJ 
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1. Z pracowni matematycznej mają prawo korzystać uczniowie ZSP nr 1 w Rędzinach 

oraz wszystkie inne osoby, które uzyskają zgodę dyrektora szkoły. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia warunków 

bezpieczeństwa w sali matematycznej. Stwierdzone nieprawidłowości zagrażające 

bezpieczeństwu prowadzenia zajęć nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi 

szkoły, celem niezwłocznego ich usunięcia. 

3. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni. 

4. Uczniowie przed wejściem do pracowni ustawiają się przed nią w wyznaczonym 

miejscu, wchodzą do niej tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

5. Każdy uczeń ma przydzielone stanowisko pracy na okres całego roku szkolnego i 

może je zmienić jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela korzystającego aktualnie z 

pracowni. 

6. Plecaki, torby i tornistry należy umieścić pod ławkami w taki sposób, aby nie 

utrudniały uczniom i nauczycielowi przemieszczania się po sali w czasie zajęć. 

7. Pomoce naukowe oraz sprzęt niezbędny do zajęć znajduje się w szafach,  gablotach i 

na półkach. Korzystanie z nich odbywa się tylko za zgodą nauczyciela. 

8. Podręczniki, bryły oraz inne potrzebne pomoce dydaktyczne za zgodą i na polecenie 

nauczyciela, rozdają i zbierają wyznaczeni przez niego uczniowie. 

9. Użytkowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych powinno przebiegać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

10. Każdy uczeń odpowiedzialny jest za swoje stanowisko pracy i sprzęt oraz materiały, z 

których korzystał w czasie lekcji. Ma też obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia 

nauczycielowi jakiekolwiek zniszczenia i uszkodzenia zauważone na swoim 

stanowisku pracy. 

11. Uczeń, który dopuścił się zamierzonego (umyślnego) zniszczenia pomocy 

dydaktycznej i/lub stanowiska pracy ma obowiązek przywrócić je do pierwotnego 

stanu, a jeśli to nie jest możliwe ponieść koszty związane z jego odnową. 

12. Każdy korzystający z pracowni matematycznej zobowiązany jest do zachowania 

kultury osobistej oraz pracy we względnej ciszy i spokoju. 

13. Podczas trwania lekcji w sali zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów. 

W pracowni obowiązuje też zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 
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urządzeń z funkcją nagrywania i fotografowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy 

nauczyciel prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej, gdyż wymaga tego realizowany 

przez niego temat zajęć. 

14. Po zakończeniu zajęć do obowiązków dyżurnego należy usunięcie z tablicy 

wszystkich zapisów. 

15. Uczniom nie wolno poruszać się po pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela. 

16. Uczniowie opuszczają pracownię tylko za zgodą nauczyciela. 

17. Uczniowie i nauczyciele korzystający z pracowni mają obowiązek zapoznania się 

z regulaminem sali, a następnie stosowania go na każdych zajęciach. 

18. O każdym zaistniałym w czasie lekcji wypadku lub złym samopoczuciu należy 

niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

19. Zaleca się wietrzenie sali przed zajęciami oraz między nimi. 

20. Wszystkie nieujęte w niniejszym regulaminie sprawy dotyczące sposobu korzystania 

z pracowni matematycznej, rozstrzyga nauczyciel korzystający aktualnie z pracowni. 

 

REGULAMIN PRACOWNI MUZYCZNEJ 

 

1. Uczniowie wchodzą do pracowni pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i 

zajmują ustalone miejsca.  

2. Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.  

3. Zasobami sprzętowymi, taki jak komputer, projektor, tablica interaktywna, zarządza 

nauczyciel.  Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu tylko za zgodą nauczyciela i w jego 

obecności.  

4. W pracowni, za zgodą nauczyciela, można korzystać z Internetu, jednak tylko do 

celów dydaktycznych. 

5. Korzystanie z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu pracowni odbywa się 

zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą nauczyciela.  

6. Korzystanie ze sprzętu audio: radia, odtwarzacza CD, miksera, głośników, dozwolone 

jest tylko za zgodą  i pod nadzorem nauczyciela. 

7. Korzystanie z instrumentów będących w sali dozwolone jest za zgodą nauczyciela i 

pod jego opieką. 

8. Instrumenty oraz pomoce dydaktyczne, z których uczniowie korzystają w czasie zajęć, 

powinny być odłożone na swoje miejsce po skończonych zajęciach. 
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9. Każde zaistniałe zagrożenie lub wypadek należy natychmiast zgłosić 

nauczycielowi. 

10. Za umyślne niszczenie sprzętów, instrumentów, wyposażenia pracowni, uczeń ponosi 

odpowiedzialność. 

11. Uczniowie szanują mienie szkolne, a każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić 

nauczycielowi.  

12. Pracownia w czasie przerwy jest zamknięta. 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI PEDAGOGA 

 

W regulaminie gabinetów specjalistycznych zachowane są ogólne przepisy               

bezpieczeństwa  obowiązujące w szkole. 

  

1. W gabinecie przebywają uczniowie w grupach do 5 osób.  

2. Zajęcia specjalistyczne mogą odbywać się w grupach w stałym, ustalonym składzie 

maksymalnie do 5 osób.  

3. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

4. Do gabinetu pedagoga wchodzą uczniowie tylko pod nadzorem nauczyciela specjalisty. 

5. Uczniowie zgłaszający potrzebę konsultacji/porady ze specjalistą informują o tym fakcie 

wychowawcę klasy lub bezpośrednio pedagoga i poprzez niego następuje ustalenie terminu 

spotkania. Wyjątek stanowią sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji.  

6. Uczniowie korzystają ze sprzętu, który pozostaje na wyposażeniu pomieszczenia tylko za 

zgodą pedagoga.  

7. Rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywają się telefonicznie, a bieżąca wymiana 

informacji za pośrednictwem poczty e – dziennika, także stacjonarnie według potrzeb.  

 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNO – TECHNICZNEJ 
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Obowiązki uczestnika zajęć: 

1. Systematycznie uczestniczyć w organizowanych zajęciach. 

2. Rozwijać swoje wiadomości i umiejętności plastyczne i techniczne. 

3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników. 

4. Przestrzegać zasad organizacji pracy. 

5. Szanować mienie pracowni. 

6. Wykonywać polecenia nauczyciela. 

7. Przestrzegać regulaminu pracowni. 

8. Informować o planowanych nieobecnościach. 

9. Informować o niedyspozycji oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach do pracy zadanymi 

technikami i z wykorzystaniem wskazanych materiałów. 

II  Przepisy ogólne  

1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów powodujących 

niebezpieczeństwo. 

2. Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w 

toku zajęć. 

3. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela. 

4. Korzystanie z urządzeń mechanicznych i elektrycznych pracowni jest dozwolone tylko za 

zgodą i pod nadzorem nauczyciela. 

5. Nie należy pracować uszkodzonymi narzędziami. 

6. Należy przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy. 

7. Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230V tylko za zgodą nauczyciela. 
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8. O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi. 

9. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy bez nadzoru nauczyciela 

10. Miejsce zajmowane przez ucznia w pracowni wskazuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Prowadzący zajęcia może nakazać zmianę miejsca. 

11. Uczeń powinien posiadać pomoce naukowe, przyrządy malarskie lub instrumenty 

wymagane przez nauczyciela (w tym własny zeszyt, podręcznik). 

12.Uczniowie zobowiązani są do ścisłego wykonywani poleceń nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

13. Korzystanie ze sprzętu znajdującego się w pracowni możliwe jest tylko za zgodą i pod 

kontrolą nauczyciela. 

14. Za umyślne niszczenie sprzętów, narzędzi, wyposażenia pracowni uczeń 

ponosi  materialną odpowiedzialność. 

15.Dyżurni danej klasy zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku w pracowni, jak i na 

korytarzu przed pracownią. 

16. Ubrania wierzchnie uczniowie zostawiają w szkolnej szatni. 

17. W pracowni obowiązuje zakaz wyjmowania telefonów komórkowych, nagrywania i 

filmowania zajęć bez zgody nauczyciela.            

REGULAMIN PRACOWNI POLONISTYCZNEJ 

 

 

 

1. Każdy uczeń ma przydzielone stanowisko pracy na okres całego roku szkolnego i 

może je zmienić jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela korzystającego aktualnie z 

pracowni. 

 

2. Każdy uczeń jest zobowiązany dbać o swoje stanowisko pracy  

3. i pomocy dydaktycznych znajdujących się w pracowni. 
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4. Każdy uczeń ma obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia nauczycielowi 

jakiekolwiek uszkodzenia zauważone na swoim stanowisku pracy. 

 

5. Uczeń, który dopuścił się zniszczenia stanowiska pracy, ma obowiązek przywrócić je 

do pierwotnego stanu, a jeśli to nie jest możliwe, ponieść koszty związane z jego 

odnową. 

 

6. Każdy korzystający z pracowni zobowiązany jest do zachowania ciszy i kulturalnego 

zachowania. 

 

7. Dyżurni wyznaczeni w danym tygodniu odpowiadają za czystość pracowni. 

 

8. Po ostatniej lekcji przewidzianej w pracowni polonistycznej, każdy uczeń ma 

obowiązek wyłożyć krzesło na ławkę. 

 

9. Uczeń nie może przebywać w klasie w czasie przerw międzylekcyjnych. 

 

10. Wszystkie nieujęte w niniejszym regulaminie sprawy dotyczące sposobu korzystania z 

pracowni polonistycznej, rozstrzyga nauczyciel korzystający aktualnie z pracowni. 

 

 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz 

imprez sportowo-okolicznościowych. 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.  

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - 

koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej i jasnej podeszwie.  

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym 

porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna być 
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zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w czasie zajęć w 

szatni.  

5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać 

się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem 

odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy 

natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.  

6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych 

zajęciach w oznaczonych miejscach.  

8. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń 

nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz 

po ich zakończeniu.  

9. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie 

tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.  

10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za 

bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.  

11. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali gimnastycznej 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.  

12. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi. 

13. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju 

niebezpieczne przedmioty takie jak : kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się 

depozycie u nauczyciela. 

14. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po 

uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły. 

15. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych obiektach 

sportowych wpływa na ostateczną ocenę z wychowania fizycznego . 

 

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO 

 

 

1)  Boisko szkolne i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do 
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prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy 

szkoły da uczniów. 

2)  Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania 

fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli 

lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

3 )  Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania z bramek i tablic do 

koszykówki. 

4)  Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca 

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych. 

5)  Zabrania się korzystania z boiska szkolnego przez grupy środowiskowe /nieformalne/. 

6)  Zabrania się korzystania z boiska szkolnego uczniom szkoły bez nadzoru nauczyciela. 

7)  Za korzystanie z boiska szkolnego przez ucznia szkoły po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych i bez nadzoru nauczyciela odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni. 

8)  W przypadku korzystania z boisk szkolnych i znajdujących się na nich urządzeń przez 

grupy środowiskowe ( nieformalne ) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

9)  Z boisk i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie 

dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku. 

10) Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, poruszania się po terenie boiska 

pojazdami mechanicznymi, wybryków chuligańskich. 

11) Za stan boisk oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich 

odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy. 

12) W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać 
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z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

13) Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia. 

14) Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się 

sprzętem sportowym. 

 

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ 

1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły. 

2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie  

z ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 

3. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do danej 

szafki) klucz lub kod o określonym numerze. 

4. Jeżeli uczeń zapomniał klucza do swojej szafki, prosi o wypożyczenie klucza 

zapasowego w sekretariacie. 

5. W przypadku zgubienia klucza, rodzice są zobowiązani dorobić nowy  

na swój koszt. 

6. Szkoła prowadzi ewidencję korzystających z szafek. Ewidencja jest przechowywana 

w sekretariacie szkoły. 

7. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych szafkach przed 

zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach. Wszystkich uczniów obowiązuje 

zmiana obuwia. 

8. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i 

obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone 

jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych. 

9. Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej do szatni i nadzoruje ich ubieranie się. Rodzice czekają  

na dzieci przed szatnią. 
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10.  Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, 

zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej  własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły. 

11.  Uczniowie  korzystający  z  szatni  zobowiązani  są dbać o czystości  

i  porządek w szafkach oraz wokół nich. 

12.  Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków.   

13.  W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia. 

14. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione dokumenty i przedmioty inne niż okrycie i 

obuwie. 

15.  Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy po 

zakończonych przez uczniów zajęciach dydaktycznych  

lub opiekuńczych. 

16.  Uczniom  nie  wolno  próbować  otwierania  szafek  innych  uczniów.  Czyn ten jest 

równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu. 

17.  Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zastępcze do domu. 

18.  Najpóźniej dzień przed zakończeniem rocznych zajęć szkolnych uczeń  zobowiązany 

jest do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania oraz oddania 

klucza wychowawcy. Rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolno 

przebywać w boksach szatni. 

19.  Każdy  uczeń  zobowiązany jest do  przestrzegania i stosowania zapisów   niniejszego 

regulaminu. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą 

wyciągane konsekwencje.  

20.  Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w 

szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub pracownikowi 

obsługi. 

21.  Sprawy  nieobjęte  regulaminem  będą  indywidualnie  rozpatrywane  przez  

Dyrektora Szkoły. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

 

1. Szatnie służą wyłącznie do przebierania się przed i po zajęciach w-f. 

2. Zasady korzystania z szatni:  

a) Wchodzimy do szatni, gdy klasa mająca zajęcia przed nami wyszła,  

b) Ubranie, plecak i buty pozostawiamy w należytym porządku,  

c) Po zajęciach sprawnie się przebieramy, 

d) Sprawdzamy, czy nie zostawiliśmy swoich rzeczy np.  na wieszaku lub pod ławką, 

e) Opuszczamy szatnię, pozostawiając po sobie porządek.  

3. W szatni przy sali gimnastycznej nie wolno: 

a) Biegać, skakać, przepychać się,  

b) Krzyczeć i wyzywać, 

c) Grać w piłkę, 

d) Niszczyć mienia innych uczniów lub szkolnego.   

4. Za szkody materialne wynikające z niewłaściwego zachowania  odpowiedzialność ponoszą 

rodzice / prawni opiekunowie. 

5. Szkoła nie odpowiada za pozostawione w szatniach przedmioty wartościowe. 

6. W razie nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczeń może zostać ukarany zgodnie z 

obowiązującym w szkole Statutem.  

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI 

Rozdział I 

 

Zagadnienia ogólne 
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§ 1. 

 

1. Biblioteka ZSP nr 1 w Rędzinach jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.  

 

Rozdział II 

Funkcje biblioteki 

 

§ 2. 

Biblioteka: 

1.Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych 

szkoły oraz wspiera działania Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Realizuje potrzeby i zainteresowania uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,  

3.Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią   informacyjną, 

4.Promowaniu czytelnictwa i kształtowaniu kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy 

upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, projekty, wystawy, 

 

Rozdział III 

Organizacja biblioteki 

 

§ 3 

1. Nadzór: 

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor ZSP nr 1 w Rędzinach, który: 

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe 

na działalność biblioteki, 

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy 

zmianie pracownika. 

2. Lokal: 

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i magazynu.. 

3. Zbiory: 

a) biblioteka gromadzi następujące materiały: 

- wydawnictwa informacyjne, 
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- podręczniki szkolne, 

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego, 

- lektury podstawowe, 

- lektury uzupełniające, 

- literaturę popularnonaukową i naukową, 

- wybrane pozycje z literatury pięknej, 

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, 

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki 

różnych przedmiotów nauczania, 

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania 

użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych 

bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne, 

c) rozmieszczenie zbiorów: 

- literatura piękna stoi w wypożyczalni i magazynie, 

- literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD w magazynie, 

- lektury do języka polskiego – wg klas w wypożyczalni, 

- księgozbiór podręczny – w wypożyczalni, 

2. Pracownicy: 

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz, 

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

3. Czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego, 

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 

skontrum, 

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły. 

4. Finansowanie wydatków: 

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły, 

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego, 

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły, 

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 

 

Rozdział IV 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 
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§ 4 

1. Praca pedagogiczna: 

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i magazynu, 

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

c) udzielania informacji, 

d) prowadzenia zajęć bibliotecznych,  czytelniczych i informacyjnych przy współpracy z 

wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i 

prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

h)diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych, 

i)wspierania SKW. 

2. Praca organizacyjno – techniczna. 

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 

a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, 

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne), 

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych), 

e) organizacji udostępniania zbiorów, 

f) sporządzania śródrocznego i rocznego sprawozdanie z pracy, 

h) prowadzenia dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, 

dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, 

ewidencję wypożyczeń w programie Mol Optiwum, 

Rozdział V 

 

Prawa i obowiązki czytelników 

 

§ 5 

 

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 



 62 
 

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka 

może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. 

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo 

inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.  

6.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

7. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania 

zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

 

§ 6 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej 

działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i 

działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie 

wychowawczym szkoły. 

 

Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy 

(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły i przedstawiany wychowankom świetlicy i ich rodzicom. 

 

Cele i zadania świetlicy 

 

Zadania organizacyjne 

 

1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 7.45 oraz od 

11.30 do 16.00. 

2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. 

3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące: 

  imię i nazwisko ucznia 
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 klasa 

 data urodzenia 

 adres zamieszkania 

 informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które 

oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odbierać dziecko) 

 oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu 

 kontakt z rodzicami (telefon) 

 informacja o chorobach (np. alergie) 

4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się dzieci zgodnie z obowiązującą  procedurą 

przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. Nauczyciele otaczają opieką dzieci 

przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci 

zapisane do świetlicy szkolnej. 

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do 

domu. 

6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych 

rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, jeśli osoba ta ma 

pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o 

odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być 

przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych, upoważnioną 

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu 

wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie. 

10. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi 

być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego 

oświadczenia.  

 

Wychowankowie świetlicy 

 

1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 
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2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy. 

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy. 

4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy. 

5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, 

MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu. 

6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności. 

8. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a 

oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

9. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w nauce i zachowaniu. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

 Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

 Pochwała przekazana wychowawcy klasy. 

 Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, 

pisemnie lub telefonicznie). 

 

Kary 

 

 Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę. 

 Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. 

 Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie 

lub telefonicznie). 

Dokumentacja świetlicy 

 Plan pracy świetlicy szkolnej. 

 Ramowy rozkład dnia. 

 Dziennik zajęć. 

 Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej. 

 Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej. 
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 Regulamin świetlicy szkolnej. 

 

Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni, w których 

odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole. 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia 

dydaktyczne (dni dodatkowe wolne od pracy) określa dyrektor. 

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i 

punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. 

4. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

5. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowani uczniowie klas I – III, 

których rodzice przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu (szkoła zastrzega sobie 

prawo weryfikacji przedstawionych zaświadczeń). 

6. Kwalifikacja i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na 

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

7. Wychowawcy nie zastosują się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. 

Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i 

podpisem. 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w 

Rędzinach - Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka. 

 

§ 2 
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Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach 

zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Rędzinach - Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka oraz niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU 

 

§ 3 

 

Do głównych celów działalności SU należą: 

 

1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania 

wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 

 

2) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i 

potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 

 

3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie 

własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 

 

4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 

 

5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 

6) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 

innymi organami. 

 

 

 

Rozdział III: OPIEKUN SU 

 

§ 4 
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Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 

 

§ 5 

 

Opiekuna SU wybiera samorząd uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoły 

Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach. 

 

§ 6 

 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 

 

1) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

 

2) inspirowanie uczniów do działania, 

 

3) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną. 

 

 

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA. 

 

§ 7 

 

Do wybieralnych organów SU należą: 

 

1) Rada Samorządów Klasowych. 

 

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

 

Ich kadencja trwa 1 rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU mogą być łączone. 
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§ 8 

 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 

 

1) identyfikują potrzeby uczniów, 

 

2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

rozrywkowej, naukowej w szkole, 

 

3) informują uczniów o działalności Zarządu SU. 

 

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane 

jest Radą Samorządów Klasowych. 

 

§ 9 

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 

 

1) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 

 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU, dyrekcji i nauczycieli, 

 

3) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 

4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 

 

§ 10 

 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 

 

1) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 

 

2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 
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3) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 

 

4) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem 

Szkoły 

 

5) rozpatrywanie i opiniowanie śródrocznych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z 

działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady. 

 

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU 

lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych.  

 

§ 11 

 

Do kompetencji Zarządu SU należy: 

 

1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 

 

2) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 

 

3) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, 

sugestii członków SU. 

 

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co 

najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU. 

 

§ 12 

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 

 

1) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 

 

2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji, 

 

3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
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4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 

 

5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.  

 

§ 13 

 

Zarząd SU składa się z: 

 

1) Przewodniczącego SU, 

 

2) Zastępcy przewodniczącego SU, 

 

3) Skarbnika 

 

§ 14 

 

Przewodniczący SU i Zastępca Przewodniczącego SU: 

 

1) kieruje pracą Zarządu SU, 

 

2) reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych 

organów, 

 

3) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,  

 

§ 15 

 

Skarbnik Zarządu gromadzi środki finansowe. 

§ 16 

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych 

członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.  

§ 17 
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1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

 

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez 

dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły. 

 

  

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA 

 

§ 18 

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun 

SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do Zarządu SU oraz Samorządów 

klasowych są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.  

 

§ 19 

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 

 

§ 20 

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 

 

1) członka Zarządu SU – posiada uczeń klas najstarszych 

 

2) Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy. 

§ 21 

 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie 

wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa 

wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu 

uzyskała największą ilość głosów. Trzy osoby z największą ilością głosów zostają 
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odpowiednio Przewodniczącym Samorządu Klasowego, Zastępcą Przewodniczącego 

Samorządu Klasowego oraz Skarbnikiem Samorządu Klasowego. 

§ 22 

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład 

której wchodzi 5 wybranych przez dyrektora i opiekuna SU przedstawicieli uczniów, którzy 

nie są kandydatami. Prace komisji wyborczej nadzoruje opiekun SU.  

§ 23 

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję 

szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 

 

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 

 

2) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej 

przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów, 

 

3) przygotowanie wyborów, 

 

4) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 

 

5) przeprowadzenie wyborów, 

 

6) obliczenie głosów, 

 

7) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 

 

§ 24 

 

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 

1) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie tygodnia przed ustalonym przez 

dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję 

Wyborczą. 
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2) Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w 

kolejności alfabetycznej.  

 

3) Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w 

określonym miejscu i terminie oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej 

zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.  

 

4) W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie 

sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.  

 

5)  Członkami Zarządu SU zostają 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 

 

6) Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w 

głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

 

7) Zastępcą Przewodniczącego Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności 

liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 

 

8) Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność 

w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 

 

 

§ 25 

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 

 

1) rezygnacji, 

 

2) końca kadencji, 

 

3) po ukończeniu nauki w szkole. 

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 
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1) rezygnacji, 

 

2) końca kadencji, 

 

3) odwołania decyzją Dyrekcji szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 

 

1) w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę 

pełniącą  obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 

 

2) w miejsce członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na 

czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 

 

3) w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki 

Przewodniczącego pełni Zastępca Przewodniczącego lub przeprowadza się uzupełniające 

wybory powszechne, 

 

4) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili 

wygaśnięcia mandatu zwraca się z wnioskiem do Dyrekcji o wybór nowego opiekuna SU, a w 

tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor szkoły. 

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE 

 

§ 26 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów 

Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły 

lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 

 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej 

podjęcia. 
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4. Niniejszy regulamin został uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. 

 

REGULAMIN STOSOWANIA PRZYWILEJU SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA 

 

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu 

Uczniowskiego. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka w ZSP nr 1 

został  opracowany przez  Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wraz z Zarządem 

Samorządu Uczniowskiego i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej im. Gustawa Morcinka w ZSP nr 1 

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV-VIII SP. 

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego 

Librus odpowiada wylosowanej liczbie. 

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej 

klasy w szkole. 

5. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka: 

a. w każdy piątek po zajęciach lub w poniedziałek przed zajęciami, jeden z 

przedstawicieli Zarządu Samorządu Uczniowskiego będzie dokonywał 

losowania jednego Szczęśliwego Numerka na każdy dzień tygodnia w danym 

tygodniu (poniedziałek-piątek); 

b. losowany jest tylko jeden numer z puli na jeden dzień tygodnia; 

c. losowanie będzie odbywało się w obecności Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego; 

d. wylosowane numery po zakończeniu losowania będą zapisywane w specjalnie 

przygotowanym do tego miejscu – na ścianie Samorządu Uczniowskiego na I 

piętrze (przy wejściu do przedszkola) 

e. za zapisanie aktualnego Szczęśliwego Numerka na ścianie Samorządu 

Uczniowskiego odpowiedzialni są członkowie Zarządu Samorządu 

Uczniowskiego 

f. numerki wylosowane na dany dzień będą obowiązywały przez cały dzień we 

wszystkich klasach IV – VIII 

6. Osoba odpowiedzialna za losowanie ma obowiązek zapisać w odpowiednim zeszycie 

założonym przez SU, jaki numer został wylosowany na konkretny dzień w danym 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=4186#P4186A7
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tygodniu. Procedura ta jest stosowana na wypadek zmazania numeru zapisanego na 

ścianie Samorządu Uczniowskiego. 

7. Od wyniku losowania nie ma odwołania. 

8. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu. 

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego 

numerek, nie ma możliwość wykorzystania go w innym dniu. 

10. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed 

klasyfikacją śródroczną i roczną. 

11. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka: 

a. uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek 

poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu 

do sali); 

b. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i 

niezapowiedzianych kartkówek, nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, 

który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną 

niezapowiedzianą kartkówkę; 

c. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z obowiązku posiadania pracy domowej 

w danym dniu i chroni go przed negatywnymi skutkami braku pracy domowej 

w danym dniu (minusy, ocena niedostateczna), jeśli uczeń zostanie poproszony 

przez nauczyciela o uzupełnienie brakującej pracy domowej ma obowiązek to 

zrobić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; 

d. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych kartkówek ani 

sprawdzianów; 

e. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania przyborów 

niezbędnych do pracy ucznia na lekcji (np. książki, zeszyt); 

f. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, 

wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz 

wykonywania obowiązków dyżurnego; 

g. uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać 

nieprzygotowania 

h. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na 

następny dzień 
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12. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka. 

Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi, pisania niezapowiedzianej kartkówki na 

ocenę mimo wylosowanego numeru. 

13. Przywilej Szczęśliwego Numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć 

dydaktycznych w danym dniu 

14. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka: 

a. nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia 

w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na 

nieodpowiednie zachowanie  

b. nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia 

w prawie do Szczęśliwego Numerka jeśli uczeń bardzo często celowo 

opuszcza zajęcia szkolne oraz notorycznie uchyla się od odpowiedzi 

c. jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w 

sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie, w 

takiej sytuacja wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pozostałych 

nauczycieli; 

d. przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez 

Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez 

uczniów. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TOALET SZKOLNYCH 

 

1. Z toalety szkolnej uczniowie korzystają w czasie przerw lub w wyjątkowych sytuacjach 

w czasie lekcji za zgodą nauczyciela 

 

2.W miarę możliwości uczniowie korzystają z toalet, które są umiejscowione na piętrze, 

na którym w danym momencie mają zajęcia edukacyjne. 

 

3.Uczniowie przebywają w toalecie  tylko i wyłącznie w celach higienicznych 

i fizjologicznych.  
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4.W toalecie szkolnej może przebywać jednocześnie tylu uczniów, ile jest kabin. Jeżeli 

wszystkie kabiny są zajęte, uczeń oczekuje na wejście do toalety szkolnej na korytarzu, 

jednocześnie pamiętając o zachowaniu bezpiecznego dystansu wobec innych osób.  

 

5.Do kabiny należy wchodzić pojedynczo, a  korzystając z urządzeń sanitarnych  

(ubikacji, pisuarów) zawsze pozostawić po sobie porządek.  

 

6.Do celów fizjologicznych  należy użyć papieru toaletowego.  

 

7.Do muszli klozetowej zabrania się wrzucania ręczników papierowych, śmieci i środków 

higieny osobistej. Ręczniki papierowe służą tylko i wyłącznie do wycierania rąk.  

 

8.Po wyjściu z kabiny należy dokładnie umyć ręce zgodnie z Instrukcją mycia rąk. 

 

9.Z mydła i ręczników papierowych należy korzystać w sposób oszczędny.  

 

10.W toaletach zabrania się niszczenia armatury łazienkowej.  

 

11.Po opuszczeniu toalety należy pozostawić ją po sobie w czystości. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JADALNI  

 

1. Jadalnia szkolna jest miejscem spożywania śniadań i obiadów. 

 2. Z  jadalni  szkolnej  mogą  korzystać  uczniowie  zapisani na obiady oraz uczniowie klas I-

III korzystający ze śniadań według ustalonego harmonogramu. 

3. Jadalnia    wydaje    obiady    w    dniach    funkcjonowania    szkoły,    w    porze    

obiadowej , w godzinach od 10.55 do 11.50. 

4. Posiłki wydawane są przez pracowników kuchni szkolnej. 

5. Przebywający na terenie jadalni szkolnej, tornistry i plecaki pozostawiają w miejscu do 

tego przeznaczonym – szafki na tornistry i plecaki.  



 79 
 

6. W jadalni obowiązuje: 1)samoobsługa przy odbieraniu posiłków, 2)odnoszenie po sobie 

brudnych naczyń do okienka zmywalni, 3)pozostawienie porządku przy stole po spożyciu 

posiłku.  

7. Korzystający z jadalni spożywają  śniadania i obiady wyłącznie na jej terenie.  

8. Uczniowie klas I - III  SP którzy korzystają z jadalni udają się na śniadanie i  obiad pod 

opieką nauczycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

9. Uczniowie  klas  IV - VIII  przebywają  od  opieką  nauczyciela  dyżurującego  w  czasie  

przerwy obiadowej  zgodnie  z  planem  dyżurów.  Uczniowie  zobowiązani  są  przestrzegać  

poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.  

10. Podczas  pobytu  w  stołówce  uczniowie  zachowują  się  kulturalnie.  Podczas  

spożywania posiłków obowiązuje cisza, przestrzeganie kultury jedzenia tj. właściwa postawa 

przy stoliku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, zwracanie uwagi na formy 

grzecznościowe: proszę, dziękuję,   przepraszam.   Po   jadalni   nie   biegamy,   nie   

przepychamy   się,   dbamy      o bezpieczeństwo swoje i innych.  

11. W jadalni szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby jedzące śniadanie lub obiad oraz 

nauczyciele dyżurni.    

12.  Zabrania się wnoszenia na teren jadalni odzieży wierzchniej.  Na terenie jadalni 

obowiązuje obuwie szkolne.  

13. Wszelkie   przejawy   niebezpiecznego   lub   niekulturalnego   zachowania   uczniów   

należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu.  

14. Uczniowie,   którzy   uczestniczą   w   zajęciach   poza   szkołą   i   nie   mogą   zjeść   

obiadu  w wyznaczonych godzinach mogą otrzymać posiłek po powrocie do szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu godzin powrotu. Informację o uczniach, którzy nie będą jedli posiłku 

w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu  z wycieczki przekazuje 

organizator (wycieczki, wyjścia).  

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa 

do korzystania z obiadów podczas przerwy obiadowej. 
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ZASADY ZACHOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH LUB 

NADZWYCZAJNYCH 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. 

Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego 

zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji - dają gwarancję, że 

podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. 

 

 

I. BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE W SZKOLE 

 

Tereny przyległe do szkoły 

 

Rekomendacje dla działań szkoły:  

1) należy monitorować tereny przyległe, zwrócić szczególną uwagę na osoby poruszające 

się w otoczeniu szkoły, obserwujące szkołę/placówkę, wchodzące na jej teren lub często 

pojawiające się w okolicy szkoły.  

2) należy zwracać uwagę na nietypowe przedmioty pozostawione w okolicy szkoły lub 

pojazdy zaparkowane w nietypowych miejscach lub o szczególnych cechach – bez tablic 

rejestracyjnych, świadczące o dużym wyeksploatowaniu, auta dostawcze lub nienależące 

do pracowników szkoły, rodziców (pozostawione na dłuższy czas bez opieki).  

3) w przypadku boiska– należy zwracać uwagę na osoby korzystające z obiektu – czy 

zachowują się adekwatnie do miejsca, w którym przebywają, czy nie pozostawiają 

nietypowych przedmiotów – kartonów, walizek, siatek, plecaków etc.  

 

Po zakończeniu zajęć należy zamykać bramy i furtki prowadzące do szkoły oraz należące 

do niej tereny (np. boiska , place zabaw)  

 

 

System alarmowy 

 

Rekomendacje postępowania: 

1)  System alarmowy na wypadek „barykadowania”  (PIĘĆ DZWONKÓW) – konieczności 

pozostania w pomieszczeniach, klasach powinien wyraźnie odróżniać się od systemu 

alarmowania na wypadek ewakuacji (TRZY DZWONKI). Informacje o obowiązującym 

systemie alarmowym w placówce należy udostępnić uczniom, nauczycielom i pracownikom 

szkoły w dostępnych miejscach. 

2) należy prowadzić ćwiczenia praktyczne z użyciem sygnałów alarmowych na wypadek 

ewakuacji oraz na wypadek konieczności pozostania w pomieszczeniach. 

 

Należy zapoznać wszystkich uczniów i pracowników szkoły z lokalizacją wszystkich wyjść 

ewakuacyjnych, zadbać o drożność wyjść ewakuacyjnych oraz umieszczanie kluczy w ich 

sąsiedztwie. 
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Obowiązki dyrektora szkoły 

 

Do obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa szkoły należy: 

1) systematyczne prowadzenie oceny stanu zabezpieczeń 

2) sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim 

pracownikom 

3) sprawdzanie, czy ciągi ewakuacyjne są drożne, a klucze od drzwi ewakuacyjnych są 

w wyznaczonym miejscu 

4) wyznaczenie miejsca ewakuacji – punktu ześrodkowania – najlepiej od tej strony budynku, 

która nie posiada okien lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego 

budynku 

5) w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, przez wyznaczenie miejsca do 

schronienia się i zabarykadowania - zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały 

grube ściany, pełne drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy – apteczki, 

środki łączności dające możliwość przesłania informacji na zewnątrz 

6) ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych 

placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym – 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp. 

7) zarządzanie ewakuacji na wypadek ogłoszenia alarmu o zagrożeniach 

8) respektowanie otrzymanych poleceń od służb ratowniczych. 

 

 

Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

 

Na wzrost bezpieczeństwa w placówce oświatowej mają wpływ: 

1) świadomość możliwości wystąpienia zagrożenia oraz umiejętność ich rozpoznawania 

2) działania prewencyjne polegające na minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia 

3) znajomość rodzajów alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych oraz 

sposobów postępowania w przypadku ich ogłoszenia 

4) ćwiczenia umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania 

i powiadamiania oraz znajomości miejsca ich rozmieszczenia w placówce 

5) dysponowania numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy 

dyrektora, innych osób funkcyjnych), znajomość numerów telefonów służb ratunkowych, 

6) okresowego zapoznawania się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz 

innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m.in. rozmieszczenia głównych: wyłączników 

energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz posiadanie umiejętności 

posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej 

7) przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

 

Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy: 

 

1) reagowanie na przejawy krzywdy, przemocy i agresji stosowanej wobec uczniów 

2) zgłaszanie do kierownictwa szkoły zauważonych niepokojących zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu uczniów 
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3) podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów (szczególnie w trakcie trwania przerwy) takich jak: 

rozlany płyn, potłuczone szkło, oberwana tablica, otwarty dostęp do urządzeń elektrycznych 

itp. 

4) bezwzględne przestrzeganie procedury wpuszczania osób obcych (w tym rodziców) na 

teren szkoły oraz uczniów przedwcześnie przychodzących na zajęcia dydaktyczne 

5) przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

 

 

II. PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZEWNĘTRZNYCH 

ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE 

 

 

1. Zagrożenia zewnętrzne  

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie 

podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie 

do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby 

posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru lub 

wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu, zagrożenie niebezpiecznymi 

środkami chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła 

żywiołową.  

W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi do ogłoszenia alarmu i ewakuacji 

uczniów oraz personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien być znany wszystkim, 

a ćwiczenia w przeprowadzaniu ewakuacji powinny odbywać się raz w roku szkolnym.  

 

1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w 

szkole/placówce oświatowej  

 

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w 

konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością 

człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia 

młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których może 

zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, 

a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji 

chemicznych lub ładunków wybuchowych.  

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest 

jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się 

w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia 

i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym 

w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio 

po sobie.  

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i 

pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, 

nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.  
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O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej 

osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy 

może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym 

komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do 

natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego 

wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.  

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne 

jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna 

odbywać się zgodnie z poniższym schematem:  

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej 

służby podanie następujących informacji:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

 nazwę i adres szkoły  

 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

 telefon kontaktowy  

 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

 

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  

 Policja 997  

 Straż Pożarna 998  

 Pogotowie Ratunkowe 999  

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  

 Pogotowie Energetyczne 991  

 Pogotowie Gazowe 992  

 Pogotowie Ciepłownicze 993  

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich 

osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie 

podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest 

nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, 

bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki.  

Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej i 

najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się 

w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. 

Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia 

osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni 

skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje 
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na wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji 

opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie 

wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie 

przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod 

salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.  

Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób 

nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby 

ratownicze. 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą 

ogłoszenia alarmu w szkole:  

 

1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela  

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice  

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez 

nauczyciela  

4) pomagaj osobom słabszym  

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym  

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.  

 

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj 

oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na 

potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów).  

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje 

zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku:  

1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki sposób, 

by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną budynku 

(przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną 

niepełnosprawnością  

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji.  

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do 

bezpiecznego miejsca Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to 

szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność 

przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.  

Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem 

szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie 

powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w pobliżu 

pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa osoby 

niepełnosprawnej.  
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Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami:  

1) wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę 

wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie  

2) chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, 

zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. chwyt 

kończynowy - jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod pachy, drugi 

ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana  

3) chwyt na barana - ratowany znajduje się na plecach ratownika, który podtrzymuje go 

obydwiema rękami za uda  

4) chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci  

5) wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół rąk 

i głowy  

6) ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej powierzchni 

(szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz w 

zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej).  

 

 

1.2 Wtargnięcie napastnika/ terrorysty  do szkoły  

 

Terrorysta - osoba posługująca się bronią, która eliminuje lub próbuje wyeliminować osoby 

znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.  

 

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji 

wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.  

 

Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się) - 

szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i 

zabicie kolejnych osób  

 

Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą 

spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez 

drzwi czy ścianę  

 

Zaopiekuj się uczniami ze SPE(specjalnymi potrzebami edukacyjnym) i uczniami, którzy 

potrzebują pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują 

na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji  

 

Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów mogą 

zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia  
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Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji – w przypadku 

wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie informacji 

policji  

 

Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, 

a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego  

 

 Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może 

zostać zauważony przez napastników  

 

Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i 

może zostać zauważone przez napastników  

 

Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 

1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby 

znajdujące się wewnątrz  

 

Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi 

chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo 

nie ma  

 

Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności 

same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, 

który ma spowodować otwarcie drzwi  

 

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca jego celem jest 

zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę 

na uratowanie życia. 

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 

szkołą:  

Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane przez 

napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników  

 

 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby oszukania 

napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej  

 

 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku ewentualne 

niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba oporu  

 

Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie w 

oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji  



 87 
 

 

Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać uznane jako 

akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji  

 

Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na 

uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla przykładu  

 

Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać ukarane 

przez zamachowców  

 

 Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy agresji i 

zostać ukarane  

 

Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po 

imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich traktowanie 

przez zamachowców  

 

 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 

agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty  

 

Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność podjęta 

bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji 

i w konsekwencji ukarana  

 

Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz będziemy 

mogli napić się czy zjeść posiłek.  

 

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:  

Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany 

za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie odróżnić 

napastników od ofiar  

 

Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom 

bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt 

agresji  

 

Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - taka 

pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w posiadaniu 

zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników  

 

Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - postawa 

taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić 

w szeregi napastników  
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Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki 

użycia gazu łzawiącego  

 

Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania 

mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową  

 

Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się 

przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców  

 

Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania zakładników 

policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy często próbują się 

wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku  

 

Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać 

polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne  

 

Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru 

- najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie dóbr 

materialnych.  

 

 

1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego 

 

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, 

inaczej niż w przypadku porwania lub użycia broni palnej, które dotyczą konkretnych osób. 

Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub mieszaninę kilku związków 

chemicznych, która jest zdolna w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji 

chemicznej i której towarzyszy wydzielenie wielkiej liczby produktów gazowych w postaci 

wybuchu (detonacji lub deflagracji). Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza 

określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.  

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:  

1) Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj 

jak największą ilość szczegółów - uzyskane informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji 

dla identyfikacji sprawcy alarmu  

 

2) Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje - w przypadku 

stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie 

istotnych informacji  

 

3) Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu 

szkoły  
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4) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie 

z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 

odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami ewentualnej 

eksplozji ładunku.  

 

5) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy  

 

6) Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie może przyspieszyć 

akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji  

 

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina i niezwłoczne 

wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  

 

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 

ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły  

 

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.  

 

 

1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku 

 

Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać ładunek wybuchowy.  

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.                              

W przypadku podejrzenia jej otrzymania:  

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, że podejrzany 

pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie zostanie wykluczona  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w przypadku ładunku 

wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko 

jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku wycieku nieznanej substancji może 

ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury - 

osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły  
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5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie 

z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po ogłoszeniu 

odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed skutkami 

ewentualnej eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać zainicjowana falami 

emitowanymi przez telefon komórkowy  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina                      i 

niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, 

ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - informacja ta pozwoli 

rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg ewakuacyjnych  

 

 

 

1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły  

 

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 

pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących 

w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. Zagrożenie może wynikać 

także z stosowania broni biologicznej (broń B, broń bakteriologiczna). W broni B ładunki 

bojowe są wypełnione mikroorganizmami chorobotwórczymi: bakteriami (wąglik, bruceloza 

etc.) wirusami (ospy, gorączki krwotocznej, zapalenia mózgu, wirusa HIV), toksynami 

(rycyna, toksyna otulinowa), grzybami lub pierwotniakami.  

 

 

SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE 

INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU).  

 

Należy wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 

zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do 

kierunku wiatru  

 

2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego ataku  
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3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację  

 

4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 

parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  

 

5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub 

nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  

 

6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku  

 

7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych  

 

8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE 

NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ. 

  

Należy wówczas:  

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  

 

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem  

 

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

 

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i 

nie wpuszczać do niego innych osób  

 

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  

 

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów 

ewakuacji powinno być kilka, znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie 
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znamy kierunku wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem 

ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń  

 

7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia  

 

8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka  

 

9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania skażeń i 

zakażeń  

 

10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  

 

11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  

 

12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, olej 

parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry  

 

13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 

substancji  

 

14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku  

 

15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

 

 

SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, NP. 

GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I OGNISKA 

ZACHOROWAŃ:  

 

Należy wtedy:  

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  
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2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  

 

3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się  

 

4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów  

 

5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i 

nie wpuszczać do niego innych osób  

 

6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza 

szkoły  

7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym powiadomieniu 

informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia  

 

8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 

bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny  

 

9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi.  

 

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW I 

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W TRZYLETNIM CYKLU UŻYTKOWANIA 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Przedmiot Regulaminu 

 

1.Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 

edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje: 

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub  

materiałów edukacyjnych,  

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,  
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c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów  

edukacyjnych. 

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych 

podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników 

szkolnych. 

3.Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.  

4.Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie 

użytkowników. 

5.Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie  

użytkowników.  

§ 2 

Słowniczek 

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

Szkoła – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach. 

Biblioteka –biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej. 

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów  

edukacyjnych. 

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. 

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający 

realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. 

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich  

wiadomości i umiejętności. 

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 811). 

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy. 

Rozdział II 

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, 

materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2.Biblioteka nieodpłatnie: 

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub 

elektroniczną; 
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– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać  

elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 

udostępnia. 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część  

podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub  

materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów 

całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

4.Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji 

umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie. 

Rozdział III 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY 

1.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach 

dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne 

stanowią własność Szkoły. 

3.Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są przez użytkownika 

zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy z egzemplarzy okładki z folii 

lub obłożenie papierem, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania. 

4.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach 

dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat. 

Rozdział IV 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

§ 1 

1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015. 

2.Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.  

3.Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą 

klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.  

4.Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego 

§ 2 

Okres trwania wypożyczenia 

1.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego  

– najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego. 
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2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca 

danego roku szkolnego. 

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu. 

4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych  

materiałów przed upływem ustalonego terminu. 

5.Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o 

rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną. 

§ 3 

Procedura wypożyczania podręcznika 

1.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, 

pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów 

swojej klasy. 

2.Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma 

obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręcznika 

rodzicom ucznia.  

3.Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 2, musi być przygotowana w 2 

egzemplarzach.  

4.Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma 

obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2, i 

najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece. 

5.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem 

sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia 

natychmiast zgłosić wychowawcy. 

§ 4 

Zmiana Szkoły 

1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  

w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne. 

2.W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, 

wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie. 

3.W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych  

zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział V 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI 
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§ 1 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem 

1.Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie 

książki. 

2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany 

okładki. 

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. 

4.Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). 

5.Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować  

podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową o 

kładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej 

wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, 

plansze itp.). 

§ 2 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego 

1.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne  

zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich  

wykorzystywanie. 

2.Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów  

bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić. 

3.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub  

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie 

lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady 

fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i 

uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.  

§ 3 

Zakres odpowiedzialności 

1.Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia  

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili  

wypożyczenia. 

2.Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika. 

3.W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła 

może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału 

edukacyjnego  
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4.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły. 

5.W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników 

Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie 

do zapłaty. 

6.W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę 

skieruje na drogę postępowania sądowego. 
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