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PROCEDURY OPIEKI NAD UCZNIEM  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA 

OŚWIATOWEGO W ŁODZI 

 

 

1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów przekazują 

aktualne dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia i zasadach opuszczania szkoły przez 

dziecko na odpowiednich formularzach 

4. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących od godziny 7:15. 

 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 sali gimnastycznej i boisku szkolnym  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 nauczycieli , którzy mieli z nimi 

zajęcia lekcyjne. W celu zapewnienia uczniom stałej opieki, nauczyciel przekazuję klasę kolejnej 
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osobie, prowadzącej z nią zajęcia. Podczas długiej przerwy opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele 

wg wyznaczonych dyżurów. Na stołówce szkolnej w trakcie obiadu uczniowie pozostają pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. 

12.Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje nauczycielowi 

świetlicy lub w szatni przekazuje rodzicowi/opiekunowi.  

13. Zasady postępowania dotyczące przyprowadzania do szkoły i odbierania ze szkoły dzieci określają  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŁODZI 

Ponadto umożliwia się, w nagłych przypadkach, aby informacja o osobie incydentalnie upoważnionej 

do odebrania dziecka ze szkoły była przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły. Informacja ta 

powinna określać imiona i nazwiska: odbieranego dziecka, jego rodziców i osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka oraz serię i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej. Sekretariat potwierdza 

tę informację oddzwaniając na podany przez rodzica numer zapisany w dokumentacji szkolnej.  

14. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.  

15. 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. W grupach „0” i klasach 1 – 3 osoba prowadząca te zajęcia odbiera dzieci ze 

świetlicy/sali lekcyjnej. Uczniowie II etapu edukacyjnego i klas gimnazjalnych udają się na te zajęcia 

samodzielnie po zakończeniu zajęć szkolnych lub ze świetlicy.  

16. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów w szkole, w godzinach pracy placówki, jeśli 

obecność ta nie będzie zakłócała zajęć lekcyjnych.  

17. Wstęp do budynku szkoły osób niebędących: − uczniami lub pracownikami szkoły, − rodzicami lub 

opiekunami prawnymi uczniów szkoły, bądź osobami uprawnionymi do odbierania dzieci ze szkoły, − 

organizacyjnych, − kontrahentami lub współpracownikami szkoły, − pracownikami Urzędu Miasta,- 

pracownikami Kuratorium Oświaty lub urzędów administracji publicznej , − uczniami, pracownikami, 

przedstawicielami innych szkół, jednostek, podmiotów, współuczestniczącymi w zajęciach i 

wydarzeniach na terenie szkoły, zwanych dalej „gośćmi”, podlega kontroli. 
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ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

1. Przerwy międzylekcyjne trwają nie mniej niż 10 minut.  

2. W czasie przerw uczniowie przebywają w korytarzach szkolnych we właściwych segmentach, w 

czasie przerw obiadowych również w stołówce szkolnej. W okresie wrzesień-październik i marzec-

czerwiec przy sprzyjających warunkach pogodowych jako miejsce spędzania długich (30-minutowych) 

przerw może zostać również wyznaczone boisko szkolne, patio. 

3. Uczeń zobowiązany jest zachowywać się podczas przerw spokojnie, w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych osób – nie biegać, nie popychać innych, nie wychodzić poza teren 

szkoły, dbać o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanować mienie szkoły i cudzą własność. 

4. Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych pracowników 

szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o 

zauważonych zagrożeniach.  

5. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

dyrekcję. Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczo-wychowawczego szkoły i wchodzą w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

6. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed zajęciami szkolnymi (od godz. 

7:15), podczas przerw między lekcjami i na przerwie bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 

7. W razie nieobecności nauczyciela doraźne zastępstwo na dyżurze pełni inny wyznaczony 

nauczyciel.  

8. Obowiązki nauczyciela dyżurującego  

a) Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich.  

b) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, które przeszkadzają w 

rzetelnym pełnieniu dyżurów.  

c) Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą postępowania wobec uczniów 

naruszających regulamin szkolny).  

d) Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrekcję szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły.  

e) Jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany 

jest do przestrzegania procedury dotyczącej wypadków i urazów uczniowskich, jednocześnie 

zapewniając obecność innego nauczyciela. 
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SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH  

1. W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę uczniom. Ze względów 

organizacyjnych wskazane jest, aby rodzice przekazali wcześniej stosowną informację wychowawcy 

klasy.  

2. Opieka sprawowana jest w formie zajęć świetlicowych przez nauczycieli wyznaczonych przez 

Dyrektora. 


