
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

Ogólne zasady pozostawania dziecka pod opieką szkoły 

1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych. 

2. Rodzice wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów przekazują aktualne 

dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia. 

3. Szkoła zwraca się do rodziców o wyrażenie zgody na: 

1) przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym do funkcjo- 

nowania dziennika, publikację danych i wizerunku dziecka w celu promocji 

osiągnięć jego i szkoły, publikację danych i wizerunku dziecka na stronie 

internetowej szkoły, 

2) wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku 

zachorowania lub urazu, 

3) udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza 

terenem szkoły i jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i 

imprezach klasowych. 

4. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od 

godziny 7:45 lub pod opieką nauczycieli świetlicy od godziny 6:30. 

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły przed wyznaczonymi godzinami dyżurów lub godzinami pracy świetlicy 

oraz za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 

6. Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i czasie pracy 

świetlicy uczeń pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły, których polecenia zobowiązany jest respektować. 

7. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe i zajęcia 

świetlicowe, a także podczas przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może 

opuszczać terenu szkolnego. 

8. W salach lekcyjnych, pracowniach i sali gimnastycznej uczeń może przebywać 

wyłącznie za zgodą nauczyciela, respektując obowiązujące regulaminy. 

9. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, 

np. latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji toksycznych. 

10. Uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o 

zauważonych zagrożeniach. 

11. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką dyżurujących 

nauczycieli (w wyznaczonych miejscach – według obowiązującego grafiku 

dyżurów). 

12. Dzieci grup przedszkolnych są przekazywane przez rodziców pod opiekę 

wychowawcy. 

13. Dzieci z grup przedszkolnych przez całe zajęcia pozostają pod opieką 

wychowawcy. 

14. W klasach 1 – 3 uczniowie podczas wszystkich zajęć pozostają pod opieką 

wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć 

nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje nauczycielowi świetlicy lub 



przekazuje rodzicom. 

15. Zasady postępowania dotyczące przyprowadzania do szkoły i odbierania ze szkoły 

dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów, którzy nie ukończyli 7 lat, określa 

odrębny regulamin szkoły.  

16. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie II etapu edukacyjnego niezwłocznie 

opuszczają szkołę lub udają się do świetlicy szkolnej. 

17. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy 

szkolnej”. 

18. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty uczniowie 

pozostają pod opieką osób prowadzących te zajęcia. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników tych zajęć. 

19. Dzieci na terenie Placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli, 

wychowawców lub rodziców, ponoszących pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka. 

20. W trakcie załatwiania spraw w sekretariacie, konsultacji z nauczycielami udają się 

bezpośrednio do miejsca spotkania. 

21. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole. 

22. Wstęp do budynku szkoły osób niebędących uczniami lub pracownikami szkoły, 

podlega kontroli. 

 

 


