
                       
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY 

ORAZ ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI, WYPADKÓW I INCYDENTÓW 

KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Rodzic/Opiekun przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do przyprowadzenia dziecka do świetlicy i 

pozostawienia go pod opieką nauczyciela. O godzinie 8:00 nauczyciel wraz z dziećmi przechodzi ze 

świetlicy do klasy.  

2. W razie poważniejszego: skaleczenia, uderzenia, stłuczenia lub incydentu z udziałem dziecka, Rodzice 

zostają o tym fakcie poinformowani bez zbędnej zwłoki przez Nauczyciela-Wychowawcę, sekretariat 

szkoły lub Opiekuna Świetlicy telefonicznie. Informacja o takim wydarzeniu zostaje zapisana w 

rejestrze wypadków.  

3. Jeśli dziecko doznało jakichś obrażeń poza szkołą lub z jakiegoś powodu nie czuje się dobrze i jego stan 

może mieć wpływ na jego samopoczucie w czasie lekcji, Rodzic zobowiązany jest poinformować o tym 

Nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji w danym dniu.  

4. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są również poinformować szkołę o wszelkich alergiach,  

na jakie dziecko cierpi.  

5. O złym samopoczuciu dziecka w trakcie zajęć Rodzic/Opiekun jest informowany telefonicznie przez 

sekretariat lub Wychowawcę klasy.  

6. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia Rodzic dokonuje poprzez przesłanie informacji  

Wychowawcy pocztą elektroniczną w dzienniku Librus.  

7. Jeśli dziecko odbierane jest ze szkoły przed zakończeniem lekcji, osoba upoważniona do odebrania go 

wypełnia formularz wcześniejszego odbioru (dostępny u wychowawcy lub w sekretariacie), zaznaczając 

w nim godzinę odbioru.  

8. Dzieci po zakończeniu lekcji przeprowadzane są do świetlicy i dopiero stamtąd, po odnotowaniu 

odbioru przez Opiekuna Świetlicy, indywidualnie przekazywane są Rodzicom/Opiekunom.  

9. Od momentu odebrania dziecka ze świetlicy Rodzic/Opiekun przejmuje za nie pełną odpowiedzialność.  

10. Dziecko ze szkoły odbierać może wyłącznie osoba, która spełnia trzy poniższe warunki:  

- jest pełnoprawnym opiekunem dziecka lub osobą autoryzowaną przez Rodzica/pełnoprawnego 

opiekuna zgodnie z deklaracją złożoną na początku roku szkolnego,  

- jest pełnoletnia,  

- nie znajduje się pod wpływem alkoholu.  

11. Świetlica dla dzieci z klas 1-3 otwarta jest od godziny 6:45 do 17:00.  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi zasadami i je akceptuję.  

                     ………………………………………………….. 

    Data, podpisy rodziców (opiekunów) 


