
ZARZĄDZENIE nr 6/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie 

z dnia 22 listopada 2019 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminu przebywania w budynku szkoły osób 

postronnych 

oraz regulaminu przebywania uczniów na terenie szkoły 

w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie. 

Podstawa prawna: 

1. Statut szkoły. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

z p. zmianami. 

§1 

Wprowadzam regulamin przebywania w budynku szkoły osób postronnych oraz regulamin 

przebywania uczniów na terenie szkoły w Szkole Podstawowej Nr 12   

im. Czesława Niemena w Lubinie. 

§2 

Regulamin obowiązuje Od 01 grudnia 2019 r. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 r. 

  



W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji 

pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede 

wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, 

od dnia 01 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Czesława Niemena  

w Lubinie 

obowiązują następujące regulaminy: 

 

I Regulamin przebywania w budynku szkoły osób postronnych 

II Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły 

  



Regulamin przebywania w budynku szkoły osób postronnych 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 

2. Osoby niebędące uczniami ani pracownikami szkoły, mogą wejść na teren szkoły tylko 

wejściem głównym i zobowiązane są do wpisania do zeszytu wejść nazwiska, godziny 

i celu wizyty. 

3. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia rodzicom (opiekunom) odpowiednich warunków 

długotrwałego oczekiwania na dzieci. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko na lekcje 

i odbierają je po zajęciach, nie wchodzą do holu świetlicowego, a w razie konieczności 

mogą przebywać w przedsionku szkoły. 

4. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego rodzice (opiekunowie) 

pierwszoklasistów mogą wchodzić z dzieckiem do holu świetlicowego i tam odbierać je 

po zakończonych zajęciach. Jest to okres adaptacyjny, w którym rodzice legitymują się 

specjalnym identyfikatorem wręczonym przez wychowawców 1 IX. Po okresie 

adaptacyjnym obowiązuje punkt 3. 

5. Uczniowie przed lekcjami wchodzą do szkoły wejściem głównym, po czym udają się 

samodzielnie do szatni (bez opiekunów). Pomagają im wolontariusze ze starszych klas. 

6. Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców nie wymaga się wpisu do 

zeszytu wejść. 

7. Opiekunowie dzieci przebywających w świetlicy wchodzą do szkoły po okazaniu 

identyfikatora (ważnego przez cały rok szkolny). 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia opieki uczniom, którzy przychodzą 

do szkoły zbyt wcześnie i nie opuszczają jej bezpośrednio po zakończonych zajęciach. 

9. Informacje dotyczące uczniów można uzyskać podczas co miesięcznych zebrań lub 

spotkań konsultacyjnych. Rodzice mogą zgłosić potrzebę dodatkowego kontaktu  

z nauczycielem telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 

10. Zabrania się rodzicom (opiekunom) zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania lekcji, 

wchodzenia do stołówki szkolnej, korzystania z toalet, przeprowadzania rozmów  

z nauczycielem podczas trwania zajęć, oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni 

dyżur na korytarzu lub boisku. 

11. Rodzice (opiekunowie) nie mogą samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy 

swoim dzieckiem a innym uczniem/uczniami. Jeśli taka sytuacja wystąpi należy ją 

zgłosić nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 

12. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie 

szkoły przez podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć. 

  



Regulamin przebywania uczniów w na terenie szkoły 

Każdy uczeń powinien postępować i zachowywać się na terenie szkoły zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami współżycia społecznego i dobrem społeczności szkolnej. 

1. Na terenie szkoły uczniowie mogą przebywać tylko zgodnie ze swoim planem zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2. Uczniowie w tym czasie pozostają pod opieką nauczycieli, wychowawców. 

3. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia. 

4. Podczas przerwy obiadowej do stołówki wchodzą tylko uczniowie korzystający  

z obiadów. 

5. Zabronione jest samowolne opuszczanie przez uczniów budynku szkoły  

w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych. 

6. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie bezzwłocznie 

opuszczają teren szkoły. 

7. Uczniowie po dzwonku na lekcję mają obowiązek ustawić się parami przy 

wyznaczonej (zgodnie z planem) sali lekcyjnej i w ciszy czekać na przybycie 

nauczyciela. W razie nieobecności nauczyciela członek samorządu klasowego 

powinien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Dyżurni klasowi 

wchodzą ostatni i porządkują odcinek korytarza przed salą lekcyjną. 

8. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują miejsca w ławkach ustalone wcześniej 

przez nauczyciela. 

9. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela. Klasa zobowiązana jest 

pozostawić po sobie salę lekcyjną w nienagannym porządku. Odpowiadają za to 

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel. 

10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, a lekcja ta nie jest pierwszą lub 

ostatnią w danym dniu, obowiązani są, w tym czasie przebywać w świetlicy szkolnej 

lub bibliotece (po uzgodnieniu z wychowawcą). 

11. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać  

w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeśli wychowanie 

fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzice mogą złożyć pisemne 

oświadczenie, że wyrażają zgodę na pobyt w czasie tych zajęć w domu. 

12. Z sal lekcyjnych po lekcji uczniowie wychodzą spokojnie, bez gwałtownego 

wybiegania na korytarz. 

13. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

(nie dotyczy uczniów dojeżdżających i uczęszczających do świetlicy). Uczniowie 

dojeżdżający po zgłoszeniu wychowawcy przebywają w świetlicy/bibliotece. 

14. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń 

nauczycieli dyżurujących oraz pracowników szkoły. 

15. Uczniom zabrania się biegania po szkolnych korytarzach i schodach oraz 

utrudniania innym poruszania się po budynku (np. poprzez siadanie na parapetach, 

kaloryferach, schodach lub stanie w drzwiach). Zabronione są gry i zabawy 



zagrażające bezpieczeństwa własnemu i innych (skakanie, ślizganie się po 

poręczach itp.). 

16. Uczniowie powinni przebywać w czasie przerw na korytarzu, na którym znajduje się 

sala, w której będą mieli lekcję po dzwonku. 

17. Uczniowie, którzy po dzwonku na lekcję będą mieli zajęcia wychowania fizycznego 

w czasie przerwy przebywają na łączniku. 

18. W czasie przebywania na terenie szkoły uczniowie dbają o ład i porządek. 

Zauważone zniszczenia i uszkodzenia mienia szkolnego powinni natychmiast 

zgłosić nauczycielowi lub pracownikowi szkoły. 

19. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące niewłaściwego zachowania innych uczniów lub 

zaistniałego zagrożenia. wypadku, niebezpiecznej dla życia i zdrowia sytuacji, 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia swojego albo innych, uczniowie powinni 

bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi (w czasie trwania przerwy nauczycielowi 

pełniącemu dyżur na korytarzu) i mają obowiązek stosować się do jego poleceń. 

20. Odpowiedzialność za straty materialne wyrządzone przez ucznia na terenie szkoły 

ponoszą jego rodzice lub prawni opiekunowie. 

21. Uczniowie powinni odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły  

i całej społeczności szkolnej. Zabrania się stosowania agresji słownej i fizycznej. 

22. Zgodnie ze Statutem Szkoły podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych 

obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (np. discman, MP3 itd.); aparaty powinny być wyłączone  

i schowane). 

23. Jeśli uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne, 

to czynią to na własną odpowiedzialność a szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu. 

24. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3 czy 

aparatu fotograficznego jest zakazane. 

25. Rażące naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych  

i urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie sprzętu do 

„depozytu” — sprzęt zostaje wyłączony przez ucznia i jest przechowywany  

w sekretariacie szkoły. 

26. Po odbiór sprzętu zgłaszają się rodzice (opiekunowie) ucznia. Zostają oni zapoznani 

z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności innych uczniów i pracowników szkoły). 

27. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu 

stacjonarnego w sekretariacie szkoły. 

28. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi 

informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna. 


