
 

 

Zarządzenie nr 4/2013/2014 

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulamin przebywania ucznia na terenie szkoły 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r Nr 6 poz.69 z późn. zm.)) 

 

 

§ 1 

Po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalam Regulamin 

przebywania ucznia na terenie szkoły. 

 

§ 2 

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zapoznanie uczniów z Regulaminem powierza się wychowawcom klas w okresie od 

28.01.2014 r. do 31.01.2014r. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2014r. 



 

 

Regulamin przebywania ucznia na terenie szkoły 

1. Po przybyciu ucznia na teren szkoły pozostaje on pod opieką nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

2. Uczniowie dowożeni przez autobus szkolny pozostają, do rozpoczęcia zajęć edukacyjnych 

i po ich zakończeniu, pod opieką wychowawcy świetlicy.  

3. Po dzwonku na lekcję uczeń może przebywać tylko w sali lekcyjnej, świetlicy szkolnej lub 

czytelni.  

4. W czasie zajęć edukacyjnych uczeń nie może opuścić sali lekcyjnej bez ważnego powodu  

i bez zgody nauczyciela prowadzącego lekcję. Nie korzysta z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych. 

5. Jeżeli lekcja nie odbędzie się i zastępstwo wyznaczone jest w świetlicy szkolnej  

lub czytelni uczeń ma obowiązek udać się do wskazanej sali i przebywać pod opieką 

wychowawcy świetlicy/nauczyciela biblioteki szkolnej.  

6. Uczniowie podczas przerw poświęcają czas na dowolne zajęcia zgodne z warunkami 

bezpieczeństwa szkoły i przebywających w nich kolegów i pracowników oraz  

nie opuszczają terenu szkoły. Nie biegają po schodach i korytarzach oraz nie siadają  

na parapetach szkolnych. 

7. Uczeń nie może dopuszczać się przemocy fizycznej i słownej oraz musi być wolny  

od używek. 

8. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, jeżeli ten opuścił 

samowolnie teren szkoły podczas zajęć lub przerwy śródlekcyjnej.  

9. Uczniów obowiązuje, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, obuwie zmienne 

(schowane w woreczkach lub materiałowych torbach), które powinno być 

przechowywane wraz z wierzchnim okryciem w szatni szkolnej (w wyznaczonym  

dla danej klasy miejscu). 

10. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły, podczas przebywania na terenie szkoły.  

11. Uczniowie przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

jeżeli nie są zobowiązani przebywać w świetlicy szkolnej, mają obowiązek opuścić szkołę  

i udać się do swojego miejsca zamieszkania.  

12. Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły możliwe jest na osobistą prośbę rodziców/ 

prawnych opiekunów, na pisemny wniosek lub telefoniczną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów oraz za zgodą wychowawcy, nauczycieli prowadzących dane zajęcia  

lub dyrektora szkoły. 



 

 

13. Zwolnionego ucznia ze szkoły może odebrać wyłącznie rodzic/prawny opiekun  

lub upoważniona przez niego osoba albo uczeń odjedzie wskazanym w prośbie/wniosku 

kursem autobusu szkolnego. 

14. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze) 

odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych. 

15. Gdy uczeń jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

16. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu zobowiązuje nauczyciela do udzielenia 

mu pomocy.  

17. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z:  

a. zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej;  

b. powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu;  

c. powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem  

z nimi wszystkich działań. 

18. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub 

inna upoważniona osoba. Te same zasady obowiązują podczas zwolnienia ucznia do 

domu z powodu złego samopoczucia. 


