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Procedury zapewniające  bezpieczeństwo uczniów klas 1-3 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi 
 

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa uczniów klas 1-3 oraz zapewnienia sprawnej 

organizacji pracy szkoły  i   przepływu informacji pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi 

a dyrekcją szkoły oraz nauczycielami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły,  

zostają wprowadzone procedury, które określają zobowiązania rodziców/opiekunów 

prawnych oraz nauczycieli.  

Część A :Procedury obowiązujące rodzica/opiekuna prawnego 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzic/opiekun prawny dziecka, które 

nie ukończyło 7 roku życia przyprowadza i odbiera dziecko ze szkoły. 

 

2. Uczniowie klas 1-3, przychodzą do szkoły na pierwszą lekcję nie wcześniej niż 10 

minut przed rozpoczęciem zajęć. Po przyjściu do szkoły uczniowie czekają w szatni 

na nauczyciela i razem z nim udają się do sali lekcyjnej. Zapis ten nie dotyczy 

uczniów odbieranych   bezpośrednio ze świetlicy przez nauczyciela.  

 

3. Uczeń, który spóźni się na zajęcia przychodzi do sali lekcyjnej samodzielnie. 

 

4. Rodzic/opiekun prawny przekazuje wychowawcy klasy  na początku roku szkolnego 

pisemną deklarację, w której  informuje  o formie odbioru swojego dziecka ze szkoły, 

np. odbiór ze świetlicy, samodzielny powrót dziecka do domu, powrót pod opieką 

rodzica/opiekuna prawnego lub innego opiekuna, który został upoważniony na 

formularzu zgodnie ze szkolnymi  procedurami. 

 

5. Rodzic/opiekun prawny, zmieniając w czasie roku szkolnego decyzję  dotyczącą 

odbioru dziecka ze szkoły, ma obowiązek pisemnie poinformować wychowawcę oraz 

dokonać aktualizacji wcześniejszej deklaracji. W przypadku braku takiej informacji 

nauczyciel będzie stosować się do wytycznych wcześniej otrzymanych od 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 

6. W sytuacji, w której rodzic/opiekun prawny jednorazowo zamierza powierzyć odbiór 

ze szkoły swojego dziecka innej osobie, jest zobowiązany przekazać stosowne 

upoważnienie w dniu poprzedzającym przez e-dziennik wychowawcy oraz 

nauczycielowi, z którym w danym dniu uczeń kończy zajęcia (to jest  nauczycielowi 

języka angielskiego, religii, języka kaszubskiego lub innemu nauczycielowi, który w 

danym dniu ma zastępstwo na ostatniej godzinie lekcyjnej).  

 

7. Po zakończonych w danym dniu zajęciach uczeń objęty opieką świetlicową zostaje 

odprowadzony przez nauczyciela do świetlicy, z której odbiera go rodzic/opiekun 

prawny lub inna upoważniona osoba.  

 

8. Po zakończeniu lekcji uczeń znajdujący się w szatni pod opieką nauczyciela zostaje 

przekazany wyłącznie w bezpośrednim kontakcie rodzicowi/opiekunowi prawnemu 

lub innej osobie upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z 



procedurami szkolnymi. W przypadku braku takiego upoważnienia dziecko zostaje 

przekazane pod opiekę świetlicy lub wicedyrektora pełniącego dyżur. 

 

9. W sytuacji, w której rodzic/opiekun prawny jednorazowo wyraża zgodę na 

samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest w dniu poprzedzającym 

przekazać taką informację przez e-dziennik wychowawcy klasy oraz nauczycielowi, z 

którym uczeń kończy w danym dniu lekcje (to jest nauczycielowi języka 

angielskiego, religii, języka kaszubskiego lub innemu nauczycielowi, który w danym 

dniu ma zastępstwo na ostatniej godzinie lekcyjnej).  W upoważnieniu powinna 

zostać umieszczona data oraz informacja, że rodzic/opiekun prawny bierze pełną 

odpowiedzialność za samodzielny powrót swojego dziecka ze szkoły do domu. W 

przypadku braku takiej adnotacji dziecko zostaje przekazane pod opiekę świetlicy lub 

wicedyrektora  pełniącego dyżur. 

 

10. Gdy rodzic/opiekun prawy lub inna upoważniona osoba chce z uzasadnionych 

powodów odebrać́ dziecko ze szkoły w czasie zajęć́ edukacyjnych, zgłasza ten fakt w 

formie pisemnego oświadczenia wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym 

czasie. 

 

11. W dniu poprzedzającym zajęcia lekcyjne rodzic jest zobowiązany do sprawdzenia 

zmian w planie lekcji swojego dziecka. Zmiany umieszczone są na stronie szkoły w 

zakładce Plan lekcji - Zmiany w planie.  Jeżeli po zakończonych wcześniej zajęciach 

uczeń nie zostanie odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną 

osobę, będzie przekazany pod opiekę świetlicy lub  wicedyrektora pełniącego dyżur. 

Uczeń, który przyjdzie do szkoły wcześniej niż wskazują zmiany w planie zostanie 

przekazany pod opiekę świetlicy lub  wicedyrektora pełniącego dyżur. 

 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być́ poświadczone przez wyrok sądowy lub inny stosowny dokument (np. 

porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej). 

13. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być́ w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun 

prawny lub inna upoważniona osoba do odbioru dziecka zgłosi się̨ po dziecko w 

stanie wskazującym na nietrzeźwość́, należy:  

a) nakazać́ osobie nietrzeźwej opuścić́ teren szkoły, 

b) wezwać́ do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

c) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia 

opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić́ o tym fakcie 

dyrektora szkoły lub wicedyrektora pełniącego dyżur, aby podjął decyzję czy 

należy wezwać́ policję.  

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego 

zdarzenia.  

 

14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, 

którzy uczęszczają na lekcje prowadzone przez firmy zewnętrzne wynajmujące salę. 

Zapewnienie w tym czasie bezpieczeństwa spoczywa na osobie firmy zewnętrznej 

prowadzącej w tym czasie zajęcia.  
 
 



Część B: Procedury obowiązujące nauczyciela 

1. Wychowawcy klas 1-3 sporządzają kartę informacyjną o odbiorze ze szkoły uczniów 

swojej klasy, zawierającą następujące adnotacje: 

• dni tygodnia , w których dany uczeń uczęszcza na świetlicę (kolorem czerwonym); 

• dni tygodnia, w których uczeń wraca samodzielnie do domu (kolorem zielonym); 

• dni  tygodnia, w których wraca pod opieką; 

• lista osób upoważnionych do odbioru dziecka z krótką notatką, ułatwiającą sprawne 

przekazanie dziecka (np. stopień pokrewieństwa). 

2. Karta informacyjna o odbiorze ze szkoły uczniów  zostanie umieszczona w 

segregatorze w sekretariacie we wskazanym miejscu w celu udostępnienia jej 

nauczycielowi przejmującemu zastępstwo na ostatniej lekcji. Karta informacyjna 

odbioru uczniów zostanie także umieszczona w folderze Rady Pedagogicznej w 

aplikacji MS Teams. 

3. Wychowawca klasy ma obowiązek aktualizacji karty informacyjnej odbioru ucznia. 

Każda zmiana w karcie powinna być natychmiast przekazana przez e-dziennik 

pozostałym nauczycielom, uczącym danego ucznia. 

4. Nauczyciel odbiera z szatni i świetlicy szkolnej uczniów danej klasy, 

rozpoczynających lekcje i przyprowadza ich na swoje zajęcia. 

5. Po ostatnich zajęciach nauczyciel odprowadza klasę: do świetlicy uczniów objętych 

opieką świetlicową, a do szatni pozostałą część klasy. 

6. Po zakończonych lekcjach uczeń znajdujący się w szatni pod opieką nauczyciela 

zostaje przekazany wyłącznie w bezpośrednim kontakcie rodzicowi/opiekunowi 

prawnemu lub innej osobie upoważnionej pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego 

na  formularzu znajdującym się u wychowawcy klasy lub w wiadomości przekazanej 

przez e-dziennik. W przypadku braku takiego upoważnienia uczeń jest przekazany 

pod opiekę świetlicy lub wicedyrektora pełniącego dyżur. 

7. Logopeda szkolny lub inny nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odbiera 

ucznia/uczniów ze świetlicy lub z szatni i odprowadza po zajęciach dziecko do 

świetlicy, szatni lub bezpośrednio przekazuje nauczycielowi. 

8. Uczniowie klas 1-3 przebywają w stołówce pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

9. Uczniowie klas 1-3 nieuczęszczający na religię objęci są opieką świetlicową, gdy 

lekcja ta zaplanowana jest pomiędzy innymi zajęciami. Nauczyciel lub  inny 

wyznaczony  pracownik szkoły przyprowadza i odbiera dziecko ze świetlicy.  

 

Opracował:  

Zespół  nauczycieli ds. procedur bezpieczeństwa uczniów klas 1-3 pod przewodnictwem  

M. Kowalewskiej . 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor Szkoły – Arkadiusz Skrzyński 


