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ZAŁĄCZNIK NR 17 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 27 IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA Z ODDZIAŁAMI 

SPORTOWYMI 

W BYDGOSZCZY Z DNIA 11.10.2017 W SPRAWIE ZASAD 

PRZEBYWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY 

ORAZ DYSCYPLINY UCZNIÓW. 

 

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły Dyrektor 

szkoły zarządza następujące zasady przebywania uczniów i rodziców na terenie placówki. W 

szkole zainstalowany został domofon. Jego zadaniem jest ograniczenie przebywania na 

terenie szkoły osób niepowołanych i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów.  

 

I. PRZEBYWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY 

1. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 wchodzą do szkoły o godzinie 7.50. Nie 

dotyczy to dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. 

2. Pozostali uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły nie wcześniej niż 2 min. przed 

dzwonkiem na przerwę. 

3. W okresie jesienno – zimowym lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(opady deszczu) uczniowie do budynku szkoły maja prawo wejść przed godz. 7.50. Do 

dzwonka na przerwę o godz. 7.50 przebywają wyłącznie przy wejściu głównym lub w 

szatni.  

4. Uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu bez opieki nauczyciela. 

5. Rodzice przyprowadzający dzieci klas 1-3 schodzą z nimi wyłącznie do szatni. Po 

dzwonku na lekcje proszeni są o opuszczenie terenu budynku szkoły.  

6. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci w szatni, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 

min. przed dzwonkiem na przerwę. Prosimy o nie wchodzenie na parter i piętro budynku. 

7. Rodzice uczniów klas I-III mogą osobiście odebrać dziecko ze świetlicy. 

8. W czasie lekcji rodzice uczniów mogą wejść do budynku szkoły, korzystając z domofonu 

zainstalowanego przy drzwiach głównych.  

9. Należy powiadomić portiera o celu i miejscu  wizyty.  
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10. Wchodzący otrzymuje od portiera kartę wejścia, którą zobowiązany jest oddać przy 

wyjściu ze szkoły.   

11. Karta wejścia zostaje podpisana przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, do 

którego udaje się wchodzący. 

12. W godzinach popołudniowych, oprócz domofonu, można korzystać z dzwonka    

     zainstalowanego przy drzwiach wejściowych. 

12. Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z bezpieczeństwem ucznia   

w szkole : 

a) informowanie Dyrektora lub nauczycieli o sytuacjach zagrażających uczniom oraz 

interwencja bezpośrednia w sytuacjach zagrożenia /pouczenie, udzielenie pomocy, 

informowanie Dyrektora, nauczyciela, rodziców lub policji/, 

b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniów /bez odpowiedzialności za nadzór pedagogiczny/, 

c) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych/ ewakuacja, 

zagrożenie zdrowia nauczyciela/. 

 

 

II. STRÓJ UCZNIOWSKI 

Wychowawca i pozostali nauczyciele mają obowiązek zwracać uwagę na niestosowny 

ubiór ucznia. Należy stosować zapisy aktualnego regulaminu ocenienia zachowania. 

Nagminne  odstępstwa od regulaminu w tym względzie należy odnotowywać w 

dzienniku, celem obniżenia zachowania na koniec roku (do nieodpowiedniego włącznie).: 

1. bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki pozbawione wulgarnych rysunków i napisów. 

2. bluzki, bluzy i swetry bez dużych dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy; 

3. spódnice, sukienki nie krótsze niż do połowy uda. 

4. uzupełnieniem stroju może być skromna biżuteria i delikatny makijaż.  

5. zabrania się malowania paznokci, farbowania włosów, kolczykowania ust, nosa, brwi, 

języka itp.; 

6. Uczeń nie ma prawa wchodzić do sali lekcyjnej w okryciu wierzchnim i nakryciu 

głowy. 

W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd ucznia są odpowiednie, decyzję podejmuje 

wychowawca klasy. 
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III. ZACHOWANIE PODCZAS PRZERW 

 

1. Nauczyciele dyżurujący w rejonach toalet będą kontrolowali ich wnętrza wokół 

umywalek i kabin.  

2. Zabrania się uczniom zamykania głównych drzwi do toalet i przebywania tam bez 

potrzeby.  

3. W przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów, zażywaniu substancji 

niedozwolonych, alkoholu oraz dewastacji mienia szkolnego wezwani zostaną policja 

oraz rodzice, a także zawiadamiany sąd rodzinny zgodnie z art. 4. § 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.  

4. Kosztami usunięcia strat spowodowanych przez wandalizm uczniów obciążani będą 

rodzice. 

5. Niedopuszczalne jest opuszczanie przez uczniów, w czasie przerwy, terenu szkoły. 

6. Zabrania się uczniom spędzającym przerwy w budynku szkoły: biegania, siadania na 

schodach i parapetach, gry w piłkę, rzucania lub kopania butelek, plecaków oraz innych 

przedmiotów, zaśmiecania szkoły, otwierania okien, stwarzania sytuacji zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na jej terenie.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


