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Regulamin pracy szkoły od 1 września 2020 r. 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) 

 

I. Organizacja pracy w szkole. 

1. Regulacje formy kształcenia i pracy szkoły uzależnione są od sytuacji epidemicznej na terenie gminy Suchy Las 

i funkcjonują zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

2. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem 

koronawirusem. 

3. Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w przypadku,  

gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych.  

4. Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci 

w wyznaczonym miejscu, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

5. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają w wyznaczonej strefie 

szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b. Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c. Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

6. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w 

przestrzeni publicznej.  

7. Zaleca się by uczniowie i pracownicy szkoły stosowali maseczki, w przypadku niemożności zachowania 

dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowych.  

8. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie 

z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.  

9. Szczegółowe restrykcje dotyczące dezynfekcji stanowią załącznik do regulaminu w postaci zarządzenia 

Dyrektora Szkoły.  
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10. Organizacja pracy szkoły uwzględnia ograniczenia bezpośredniego kontaktu uczniów przede wszystkim w 

czasie przerw międzylekcyjnych, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, oraz pobytu uczniów w 

sekretariacie szkoły, szatniach. 

11. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 

metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz 

poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. 

12. W dniu 1 września rodzic jest zobowiązany przekazać wychowawcy klasy oświadczenie dotyczące ścieżki 

szybkiego kontaktu na wypadek podejrzenia zachorowania lub innych sytuacji związanych z obecna sytuacja 

epidemiczną. W miarę możliwości powinny to być dwie skuteczne ścieżki kontaktu (najlepiej drogą 

telefoniczną). 

13. Uczeń z objawami chorobowymi zostaje odizolowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu 

wyposażonym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole 

rodziców/opiekunów prawnych. 

14. Szczegółowe restrykcje dotyczące postanowień stanowią załącznik do regulaminu w postaci zarządzenia 

Dyrektora Szkoły. 

15. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami 

szkoły. Szczegóły dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

16. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m. in. częste mycie  

i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

17. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie 

dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie 

używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają 

niczego od innych uczniów. 

18. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po 

każdej lekcji, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw 

oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

19. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym 

z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. 

20. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych, wycieczek szkolnych, dyskotek szkolnych do 

odwołania. 

21. Podczas apeli zobowiązuje się uczniów do zasłonięcia ust i nosa. 

22. Poszczególne klasy mają zorganizowane zajęcia lekcyjne, w miarę możliwości, w jednej sali. 

23. Nauczyciele dyżurujący na przerwach przypominają uczniom o zasadach higieny. Szczegółowe zagadnienia 

dotyczące organizacji przerw i dyżurów reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły. 



5 

Zbiór regulaminów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie  

24. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych. Nauczyciele zobowiązani 

są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu 

zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. 

25. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze 

sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów 

do biblioteki szkolnej. Szczegółowe zagadnienia dotyczące pracy biblioteki szkolnej reguluje regulamin 

biblioteki. 

26. Zasady korzystania z sali gimnastycznej ustala regulamin sali gimnastycznej. 

27. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników 

administracji z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się elektroniczną drogę kontaktu rodziców 

z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, Z dyrektorem i wicedyrektorami, forma bezpośrednia 

funkcjonuje tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu w sekretariacie dyrektora. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole. 

1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki, w tym 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach 

do tego wyznaczonych. 

2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane,  

ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy 

komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających 

niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników. 

3. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń 

producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji. 

4. Szczegółowe restrykcje dotyczące dezynfekcji stanowią załącznik do regulaminu w postaci zarządzenia 

Dyrektora Szkoły. 

III. Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły. 

1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne 

zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów. 

2. Odstęp przy pracy stanowiskowej w kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny 

sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych w kuchni i 

stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek. 

3. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów 

z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami. 

4. Szczegółowe restrykcje dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej znajdują się w zarządzeniu Dyrektora 

Szkoły. 
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IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że: 

a) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

b) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg 

oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną. 

c) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami  

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się  

do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
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Regulamin świetlicy szkolnej 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, 
ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym 
programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły. 

2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, nad którymi rodzice w danym momencie nie mogą sprawować 
opieki ze względu na czas pracy, organizację dojazdu do szkoły, zajęcia dodatkowe, zwolnienie z zajęć religii, 
wf., wdżwr. lub inne okoliczności wymagające opieki w szkole. 

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć 
opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

4. Rodzice zapisujący ucznia do świetlicy szkolnej zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy, 
który znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

Cele i zadania świetlicy szkolnej 

1. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców. 

2. Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci. 

3. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci. 

4. Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce. 

5. Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach. 

6. Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej. 

7. Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci. 

8. Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska. 

9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 

10. Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp. 

11. Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych. 

12. Zapoznanie dzieci z otaczającym światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie. 

13. Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp. 

14. Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka. 

15. Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej. 

16. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy 
recytatorskie i czytelnicze. 

17. Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją 
matematyczną, przyrodniczą i informatyczną. 

18. Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego korzystania z mediów społecznych. 

19. Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy. 

20. Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 

21. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
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22. Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze 
współdziałaniem oraz komunikacją. 

23. Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły. 

24. Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy. 

25. Dbanie o bezpieczeństwo. 

26. Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie. 

27. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej. 

28. Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach. 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.30 do godz. 17.00. 

3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych, pełni wyłącznie funkcję opiekuńczo-
wychowawczą. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna 
przekraczać 25 osób. Kryterium podziału na poszczególne grupy jest: przynależność klasowa, godzina 
zakończenia zajęć lekcyjnych, zainteresowania. 

5. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkolnej kompletnie wypełnionej 
przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka - „Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy". 

6. Niekompletnie wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia ucznia  do 
świetlicy" nie będą przyjmowane. 

7. Zawarte w „Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy" informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do 
świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa. 

8. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, wdżwr., jednak tylko  
w godzinach ich trwania, po złożeniu wypełnionej przez rodziców karty świetlicowej. Opieką zostają objęci 
również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły lub innego nauczyciela po uzgodnieniu z 
dyrektorem szkoły z powodu nieobecności nauczyciela danego przedmiotu, zwolnienia z  lekcji wychowania 
fizycznego lub zajęć  na basenie.  

9. Do świetlicy uczniowie przychodzą w obuwiu zmiennym i bez kurtek. 

10. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia/ 
przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy. 

11. Uczniowie klas I-III przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, 
zabierani są na nie przez nauczycieli, z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych zajęciach wracają 
do świetlicy szkolnej także tylko pod opieką swoich nauczycieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć. 

12. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im przypominane 
przez nauczycieli-wychowawców świetlicy. 

13. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów komórkowych jest wykluczone. 

14. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy" układanego przez 
wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. 

15. Regulamin świetlicy opracowywany jest do 31 sierpnia przez kierownika świetlicy we współpracy  
z wychowawcami świetlicy  i zatwierdzany przez dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

16. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie 
Szkoły. 
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17. Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez wychowawcę klasy 
przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej. 

18. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na 
piśmie. 

19. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: samodzielnych wyjść ucznia do domu, odbierania 
ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

20. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej i nie może być 
odbierane przez osobę, która nie ukończyła 10 roku życia (Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2017r., poz. 
1260). 

21. Rodzice/prawni opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli 
przebywają na terenie szkoły. 

22. Każdorazowe zwolnienie dziecka ze świetlicy w sposób inny niż ustalony na upoważnieniu, rodzic 
zobowiązany jest potwierdzić pisemnie, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie zmiany 
telefoniczne. 

23. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania 
uczniów po skończonych zajęciach. 

24. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian dot. danych osobowych, trybu odbierania dziecka i 
opuszczania przez nie świetlicy, osób upoważnionych do odbioru dziecka. 

25. Fakt odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych musi zostać zgłoszony wychowawcy świetlicy i 
poświadczony podpisem. 

26. W przypadku jednorazowego, samodzielnego powrotu do domu rodzice winni są przedłożyć zgodę 
zawierającą imię i nazwisko dziecka klasę, datę i godzinę wyjścia ucznia, a także oświadczenie o przejęciu 
odpowiedzialności prawnej za ucznia od momentu opuszczenia świetlicy. Zgoda musi zawierać datę i podpis 
rodzica. 

27. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, dziecko może zostać przekazane pod opiekę 
odpowiednim organom policji. 

28. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy 
świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów piśmie. 

29. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie 
będzie mogło opuścić świetlicy. 

30. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów. 

31. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie 
będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy. 

32. W nagłych, losowych przypadkach (wypadek, nagłe zachorowanie, zgon w rodzinie itp.) rodzice/prawni 
opiekunowie nie mogący osobiście odebrać ucznia ze świetlicy, zobowiązani są o tym fakcie poinformować 
telefonicznie wychowawcę świetlicy oraz przekazać mu informację, kto zgłosi się do świetlicy po odbiór ich 
dziecka. Osoba ta może zostać wylegitymowana i musi napisać oświadczenie o odbiorze dziecka. 

33. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun). 

34. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy 

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 

1) zorganizowanej opieki wychowawczej, 

2) życzliwego traktowania, 
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3) poszanowania godności osobistej, 

4) uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców, 

5) zgłaszania własnych propozycji zabaw, 

6) korzystania z wyposażenia świetlicy, 

7) pomocy przy odrabianiu lekcji, 

8) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną. 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

1) przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej 

obecności wychowawcy, 

2) przestrzegania regulaminu świetlicy, 

3) przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy, 

4) kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

5) pomagania młodszym kolegom, 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek, 

7) dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

8) stosowania się do poleceń wychowawców, 

9) aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

10) odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach, 

11) informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy (osoby, które chcą 

zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców), 

12) wyjaśnienia swojej nieobecności. 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

1. Nagrody, wyróżnienia przyznaje wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, przyznanie „+", drobny 
upominek, dyplom, list gratulacyjny. 

2. Karą może być upomnienie, czasowe odsunięcie od zabawy lub zajęć, uwaga wpisana do zeszytu 
spostrzeżeń, przyznanie „-" , rozmowa z rodzicami, rozmowa z dyrektorem szkoły. 

Współpraca z rodzicami 

1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. 

2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad 
naszymi uczniami. 

3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana 
informacji na temat postaw i zachowań uczniów. 

4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania 
zaistniałych problemów. 

5. Rodzice czynnie mogą wspierać działalność świetlicy np. poprzez wsparcie rzeczowe. 

Prawa i obowiązki nauczyciela świetlicy 

1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy 
do momentu wyjścia na zajęcia lekcyjne lub zajęcia dodatkowe oraz od chwili wpisania na listę obecności 
po skończonych zajęciach lekcyjnych lub dodatkowych do momentu przekazania ich 
rodzicom/opiekunom/osobom upoważnionym do odbioru lub momentu wypisania ze świetlicy na 
podstawie upoważnienia do samodzielnego wyjścia ze świetlicy.  
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2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy. 

4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć 
świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania. 

5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia się pielęgniarkę. 
Od decyzji pielęgniarki zależy dalsze postępowanie. 

6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz rodzicami. 

7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno–wychowawczym. 

Zadania kierownika świetlicy 

Do zadań kierownika świetlicy należy: 

1. Kierowanie pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli. 

2. Opracowanie planu dyżurów poszczególnych wychowawców świetlicy. 

3. Opracowanie sprawozdania z nadzoru oraz we współpracy z wychowawcami świetlicy dokumentów 
związanych z działalnością świetlicy: rocznego planu pracy, regulaminu świetlicy, karty zgłoszenia ucznia do 
świetlicy, sprawozdania z nadzoru. 

4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach ustalonych godzin. 

5. Opracowanie harmonogramu i prowadzenie nadzoru pedagogicznego dot. wychowawców świetlicy. 

6. Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej z pracą świetlicy. 

7. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowaniem świetlicy. 

8. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami/opiekunami prawnymi, dyrekcją szkoły w celu zapewnienia 
właściwej realizacji celów i zadań. 

Dokumentacja pracy świetlicy 

1. Dziennik zajęć. 

2. Listy obecności. 

3. Ramowy rozkład dnia. 

4. Roczny plan pracy świetlicy. 

5. Miesięczne plany pracy świetlicy z podziałem na tygodnie. 

6. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne. 

7. Regulamin świetlicy szkolnej. 

8. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy szkolnej. 

9. Zgoda na samodzielne opuszczenie świetlicy. 

10. Procedury postępowania. 

11. Strona internetowa świetlicy szkolnej. 

12. Karty realizacji zadań.  

Wyposażenie świetlicy 

Na wyposażenie świetlicy szkolnej umożliwiające realizację pracy opiekuńczo-wychowawczej składają się: 
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1. sprzęt audiowizualny, 

2. przybory do gier i zabaw ruchowych, 

3. księgozbiór podręczny: czasopisma, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, 

4. sprzęt i materiały plastyczno-techniczne zapewniające prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z regulaminem świetlicy na początku roku 
szkolnego. 

2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica” oraz w wersji 
papierowej u nauczycieli świetlicy. 

3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 
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Wewnętrzny regulamin świetlicy 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy w celu wpisania na listę 
obecności. Czynność tę powtarza codziennie. 

2. Do momentu wpisania na listę obecności za dziecko odpowiada rodzic/opiekun. 

3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do 
świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lekcjami lub po lekcjach. Wychowawca świetlicy nie odpowiada 
za dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach. 

4. Po skończonych lekcjach wychowawca klasy lub inny nauczyciel kończący z daną klasą zajęcia zobowiązany 
jest do sporządzenia listy dzieci idących danego dnia do świetlicy, przyprowadzenia ich tam i przekazania 
wychowawcy świetlicy. 

5. Obowiązkiem osoby zabierającej dzieci na zajęcia dodatkowe jest wypisanie uczniów; nazwisko tej osoby 
musi figurować w spisie osób upoważnionych do odbioru danego dziecka. 

6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym 
oddaleniu się. 

7. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy i 
obowiązek udziału w zajęciach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. 

8. Każdorazowo uczeń zapisuje się na listę obecności do wybranej przez siebie lub wskazanej przez nauczyciela 
sali zajęć świetlicowych, a po powrocie musi się z niej wypisać. 

9. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją 
przeciwpożarową i mają obowiązek przestrzegania zasad BHP. 

10. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek szanować wyposażenie świetlicy i dbać o nie - obowiązuje 
zakaz zabierania do domu elementów wyposażenia świetlicy. 

11. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3,4 oraz innych urządzeń 
elektronicznych przyniesionych z domu. 

12. Za zaginione prywatne zabawki, telefony i inne urządzenia świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, 
przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci: pochwały ustnej, pisemnej w postaci „+", 
pochwały pisemnej, dyplomu, drobnej nagrody rzeczowej. 

14. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu dla uczestnika świetlicy 
przewidziane są następujące kary: upomnienie ustne, pisemne w postaci „ - ” ostrzeżenie w obecności 
grupy, pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, zapis w świetlicowym 
zeszycie spostrzeżeń, czasowe odsunięcie od zabawy lub zajęć, wnioskowanie o obniżenie oceny ze 
sprawowania, rozmowa z dyrektorem szkoły. 

15. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz zostały wyczerpane 
wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy), a 
zachowanie dziecka nie uległo poprawie, możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać 
zawieszona. 

16. Dziecko zapisane do świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 
których rodzic wpisał na kartę zgłoszenia do świetlicy; dyspozycje telefoniczne nie będą akceptowane. 
Wychowawca może żądać okazania dowodu potwierdzającego tożsamość odbierającego. 

17. W przypadku samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy bądź odbierania ich przez osoby 
niepełnoletnie, za bezpieczeństwo dzieci od momentu wypisania ze świetlicy na karcie obecności, 
bezwzględną, pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie 
opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 lat (zgodnie 
z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). 
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18. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, w dokumentacji świetlicy musi znajdować się pisemna zgoda 
na wyjście oraz deklaracja, że rodzic ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w momencie wypisania 
go ze świetlicy. 

19. Zgodę na wyjście z osobą małoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze 
świetlicy. 

20. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru ma obowiązek każdorazowo wypisać dziecko z listy obecności. 

21. W momencie przyjścia po ucznia do szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypisania i odebrania 
dziecka, a tym samym przejęcia ciążącej na nim rodzicielskiej lub powierzonej opieki. Dziecko wypisane nie 
może brać już udziału w zajęciach świetlicowych z innymi uczestnikami świetlicy (dotyczy to również zabaw 
na boisku i placu zabaw). 

22. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 
odurzających. 

23. W przypadku podejrzenia przez wychowawcę, że osoba odbierająca zgłosi się po dziecko w stanie 
wskazującym na nietrzeźwość, wychowawca świetlicy wdraża procedury postępowania wobec osoby 
nietrzeźwej. 
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Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w okresie pandemii 

1. Do  świetlicy szkolnej  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach mogą wejść 
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpie-

czeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W razie konieczności należy kontaktować się z opiekunami ucznia poprzez aktualny numer telefonu podany 
w „Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy” i za pomocą dziennika elektronicznego.   

5. Opiekunowie chcący odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej informują o tym fakcie pracownika szkoły  
i dziecko po sprawdzeniu uprawnień do odbioru zostaje doprowadzone do opiekuna. Na liście obecności 
zostaje odnotowane nazwisko osoby odbierającej ucznia. 

6. Uczniowie zostają poinformowani każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych o konieczności 
mycia rąk mydłem oraz o poprawnym zachowaniu podczas kasłania i kichania.  

7. Nauczyciele pełniący dyżur w świetlicy dezynfekują ręce środkami zapewnionymi przez szkołę. 

8. Świetlica musi być wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),  
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

9. W miarę możliwości organizacja pracy w świetlicy powinna uwzględniać podział na grupy świetlicowe  w 
kilku salach, zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie i unikanie częstej zmiany 
pomieszczeń przez uczniów z wydzielonych grup. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć 
świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. 

10. Większość zajęć, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne powinna odbywać się na świeżym powietrzu 
z ograniczeniem zabaw i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. 

11. Do dyspozycji uczniów mogą być przeznaczone tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć 
lub zdezynfekować.    

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 
dezynfekować. 

13. Uczeń musi posiadać własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku  świetlicowym, 
w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą.  

14. Uczniowie klas 1-3 wychodzą na obiad z wychowawcą świetlicy w kilku grupach obiadowych;  przed 
posiłkiem myją ręce w łazience przy użyciu mydła zgodnie z instrukcją mycia rąk. 

15. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe. 

16. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu 
(izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). Wychowawca świetlicy informuje o takim przypadku dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

17. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 
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konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

18. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem 
powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia 
u ucznia choroby zakaźnej COVID-19. 

19. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy 
upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi 
znajdującymi się na terenie szkoły. 

20. Obszar, w którym poruszało się i przebywało  dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 
funkcjonującymi   procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, 
powierzchnię przedmiotów, które dotykało dziecko itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 
wydanych przez inspektorat sanitarny. 

21. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 
przebywał uczeń. 
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Regulamin stołówki szkolnej 

 

Podstawa prawna: 

Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe. (Dz.U z 11 stycznia 2017 poz. 59) 

Postanowienia Ogólne 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania przez uczniów herbaty, własnych śniadań, obiadów 
dostarczanych przez firmę cateringową.  

2. Jadłospis na dany tydzień dostarcza firma cateringowa. Jadłospis umieszczany jest na tablicy przy wejściu 
do stołówki. 

3. Wszelkie sprawy dotyczące odpłatności za obiady i wyboru dań rodzice indywidualnie regulują z 
przedstawicielem firmy cateringowej. 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki 

Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy szkoły oraz w szczególnych sytuacjach inne 

osoby za zgodą dyrektora szkoły. 

Czas wydawania posiłków i herbaty 

1. Stołówka szkolna wydaje posiłki i napoje zgodnie z harmonogramem pod opieką nauczyciela wychowawcy 
klasy lub nauczyciela pełniącego dyżur w stołówce. 

2. Herbata wydawana jest w godzinach przedpołudniowych zgodnie z harmonogramem.  

3. Posiłki obiadowe wydawane są w czasie dwóch przerw: o godz. 12. 25 – 12.50 i o godz. 13.30 – 13.50. 

4. W przypadku wyjścia na zawody, konkursy, wycieczki  itp. obowiązkiem organizatora wyjścia jest 
poinformowanie kucharza najpóźniej przed opuszczeniem terenu szkoły o planowanej godzinie powrotu 
oraz liczbie uczniów, którym należy zabezpieczyć skorzystanie z posiłku po powrocie, najpóźniej do godz. 
14.30. 

Zasady bezpieczeństwa, higieny i zachowania w stołówce 

1. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać 
wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki 
podczas obiadu) - w  stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków. 

2. Posiłki wydawane są w obecności nauczyciela dyżurującego w stołówce zgodnie z harmonogramem. 

3. Uczniowie ze świetlicy szkolnej przychodzą do stołówki pod opieką wychowawcy świetlicy i wracają z 
powrotem do świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy. 

4. Uczniowie ustawiają się przed okienkiem, w którym wydaje się obiady -  obowiązuje kolejka w jednym 
szeregu.  

5. Po odebraniu posiłku każdy uczeń przenosi go do stolika (młodszym dzieciom zapewniona jest pomoc). 

6. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do wyznaczonego okienka na zewnątrz stołówki.  

7. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym. 
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Uczniów korzystających ze stołówki szkolnej zobowiązuje się do: 

1. Zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ładu i porządku. 

2. Bezwzględnego przestrzegania uwag i poleceń nauczycieli pełniących dyżur i pracowników kuchni. 

3. Kulturalnego zachowania, nieprzeszkadzania innym w spożywaniu posiłku. 

4. Zgłaszania wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości nauczycielowi pełniącemu dyżur. 

W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

1. Spokojnie przemieszczać się. 

2. Zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń. 

3. Odnieść brudne naczynia w wyznaczone miejsce. 

4. Zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek. 

5. Zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku). 

6. Szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu. 

7. Naprawić szkodę uczynioną w stołówce. 

 

Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą 

rodzice/ opiekunowie prawni. 
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Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków w okresie pandemii 

1. Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

2. Odległość między stanowiskami pracy w stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

3. Pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów. 

4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

5. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania 
własnych środków ochrony osobistej.  

6. Posiłki przewożone są w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym. 

7. Przed przyjęciem dostawy obiadów pracownik jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk 
i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje 
zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją 
zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

8. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie w 
stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu 
wydawanie posiłków odbywa się w czasie dwóch przerw obiadowych. 

9. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej 
dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego 
spożycia. 

10. Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla uczniów pracownik szkoły przechodzi 
procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 
Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy 
zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych. 

11. W celu odebrania zamówionej porcji obiadu z wyznaczonego miejsca uczniowie ustawiają się w kolejce z 
zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 1,5 m. 

12. Uczeń po odbiorze obiadu z wyznaczonego punktu siada na wskazanym przez nauczyciela  miejscu przy 
stole. 

13. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką 
nauczyciela. 

14. Po spożyciu obiadu uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce zwrotu brudnych naczyń, a 
następnie myją ręce wodą z mydłem. 

15. Po spożyciu posiłku przez uczniów według ustalonego harmonogramu, pracownik obsługi szkoły myje i 
dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie 
uczniów. 

16. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 
60°C lub je wyparzać. 
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Regulamin biblioteki szkolnej 

Postanowienia ogólne 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie na piętrze budynku, które przeznaczone jest na gromadzenie  
i przechowywanie księgozbioru oraz umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru 
podręcznego oraz z internetowego centrum informacji multimedialnej. 

Cele i zadania biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka realizuje zadania związane z udostępnianiem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego. 

2. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, 

3) poradnictwo w doborze lektury, 

4) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, 

5) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 

6) określenie godzin wypożyczania książek, 

7) organizowanie konkursów czytelniczych, artystycznych, 

8) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas, 

9) współpraca z nauczycielami, 

10) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, 

11) zakup i oprawa książek, 

12) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

13) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania różnych, źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku elektronicznym, 

2) nauczyciele, 

3) pracownicy szkoły, 

4) rodzice. 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

1) wypożyczając je do domu, 

2) czytając lub przeglądając na miejscu, 

3) wypożyczając na lekcje do klas. 

3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. 

4. Uczeń może posiadać na swoim koncie 3 książki, w tym 1 lekturę. W uzasadnionych przypadkach 
nauczyciel–bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczonych książek. 
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5. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać 
przesunięcie zwrotu. 

6. Uczeń, który nie odda w terminie książek nie może korzystać z księgozbioru biblioteki. 

7. Wypożyczać wolno jedynie na osobiste konto w komputerowej bazie danych. 

8. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik 
powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi–bibliotekarzowi. 

9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki  
w wyznaczonym terminie przed końcem roku szkolnego. 

10. Zbiory audiowizualne wypożyczane są tylko na lekcję. 

11. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej pozycji 
wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza o równej lub większej wartości. 

12. Osoby opuszczające szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć 
się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych 
materiałów. 

13. W celach edukacyjnych uczniowie mogą korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 
zgodnie z jego regulaminem. 

14. W bibliotece należy zachować ciszę. 

15. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów 
komórkowych. 

16. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w swoich szafkach. 
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Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii Covid-19 

Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele-bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w rękawiczkach, nosić osłonę nosa i ust, 
ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. Do biblioteki szkolnej nie mogą wchodzić rodzice, ani inne osoby z zewnątrz. 

3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, 
minimum 1,5 m). 

4. Do biblioteki mogą wejść maksymalnie dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. 
W przypadku większej liczby osób, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 
1,5 - 2 m. 

5. Należy dopilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli 
takie są wyznaczone. 

6. W bibliotece zapewnia się, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń. 

7. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, 
oparcia krzeseł, są regularnie dezynfekowane. 

8. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
aktywowanych dotykiem. 

9. Dla uczniów i nauczycieli udostępnione są dwa stanowiska komputerowe. 

10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników 
mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie 
z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela-bibliotekarza 

1. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel-bibliotekarz. 

2. Sposoby zamawiania książek: 

1) czytelnicy mogą składać zamówienia na książki drogą elektroniczną przez dziennik 

elektroniczny, 

2) łącznik klasowy może dostarczyć nauczycielowi-bibliotekarzowi ,,klasową listę zamówień”; 

nauczyciel-bibliotekarz przygotowuje zamówione egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas 

wypożyczania książek, 

3. Uczniowie klas 1-3 wypożyczają książki według harmonogramu ustalonego z wychowawcą. 

4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w 
innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z 
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. 

6. Okres kwarantanny dla podręczników i książek: na powierzchniach plastikowych, np. okładkach książek, 
wirus jest aktywny 3 doby, na tekturze, papierze - 2 doby. 

7. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na 
detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla 
materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV. 

9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia 
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na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny 
książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem 
książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym 
egzemplarzem. 

Zwrot podręczników szkolnych 

1. Nauczyciele-bibliotekarze ustalają z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy 
ich oddania do biblioteki szkolnej (w celu uniknięcia grupowania się osób). 

2. Nauczyciele-wychowawcy przesyłają rodzicom skan tabelek z numerami inwentarzowymi podręczników, 
które zostały udostępnione danej klasie w roku szkolnym 2020/2021 (weryfikacja wypożyczonych przez 
uczniów kompletów). 

3. Nauczyciele-bibliotekarze oraz nauczyciele-wychowawcy powiadamiają rodziców przez dziennik 
elektroniczny o terminach zwrotu książek i podręczników oraz możliwości ich odkupienia. 

4. W razie pytań rodzice kontaktują się z nauczycielami-bibliotekarzami przez dziennik elektroniczny. 

5. Nauczyciel-bibliotekarz przekazuje uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników 
i książek zgodnie z zapisami w regulaminach (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych 
okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – 
wyprostowanie zagiętych kartek, sklejenie rozdarć). 

6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić dany 
podręcznik. 

7. Zwrot podręczników i książek będzie się odbywał według szczegółowego harmonogramu z podziałem na 
klasy, poziomy z uwzględnieniem godzin otwarcia biblioteki. Jeżeli dany uczeń nie będzie mógł zwrócić 
książek w wyznaczonym dniu, termin zostanie wyznaczony indywidualnie. 

8. Szczegółowy plan oraz miejsce zwrotu podręczników będą podane w harmonogramie. 

9. Po zwróceniu podręczników uczniowie mogą swobodnie korzystać z udostępnionych przez wydawnictwa 
e-booków. 

10. Rodzic dokonujący zwrotu książek i podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach. 

11. Uczniowie/rodzice będą odkładać podręczniki na przygotowany w tym celu stół, zaś nauczyciel-bibliotekarz 
sprawdzi zgodność numerów inwentarzowych. 

12. Nauczyciel-bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, 
pudła, regały). Należy pamiętać, aby składowane książki były oznaczone datą, w której zostały przyjęte. 
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Regulaminy pracowni w szkole 

Regulamin pracowni biologicznej 

1. W pracowni biologicznej obowiązują: statut szkoły, przedmiotowe zasady oceniania i regulamin pracowni. 

2. W pracowni przebywają uczniowie tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

3. Uczniowie są zobowiązaniu do dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.  

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o czystość miejsca które zajmuje (wszelkie śmieci wyrzuca do kosza lub 
zabiera ze sobą, nie rysuje krzeseł i ławek) 

5. Uczniowie pracują zgodnie ze wskazówkami nauczyciela oraz przepisami BHP omówionymi podczas zajęć. 

6. Nie wolno bawić się narzędziami ani urządzeniami. 

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i narzędzi należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

8. W przypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia, wyposażenia pracowni dydaktycznej przez ucznia, 
kosztami naprawy lub zakupu nowego sprzętu obarczony zostanie sprawca. 

9. Podczas pracy należy dbać o ład i estetykę na stanowisku pracy. 

10. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie. 

11. Pracownie biologiczną uczniowie mogą opuścić tylko za zgodą nauczyciela. 

12. Uczniowie mają obowiązek systematycznego przygotowania się do zajęć i aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach. 

13. Uczniowie nie przestrzegający niniejszego regulaminu mogą być ukarani na zasadach określonych w 
statucie szkoły i przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

Regulamin pracowni chemiczno-fizycznej  

1. W pracowni chemiczno-fizycznej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 

2. Podczas zajęć należy postępować według wskazówek podanych przez nauczyciela.  

3. Zabrania się próbowania jakichkolwiek substancji. Można ich dotknąć lub powąchać wyłącznie na polecenie 
nauczyciela. 

4. W pracowni kategorycznie niedozwolone jest jedzenie i picie. 

5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku stanowiska pracy (przed i po zajęciach). 

6. Jeżeli uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie powinien natychmiast zgłosić 
to nauczycielowi. 

7. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. 

 

Regulamin pracowni geograficznej 

1. Pracownia geograficzna służy jako miejsce nauki, zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności 
praktycznych. 

2. Do pracowni wchodzimy po dzwonku na lekcję wraz z nauczycielem. 

3. W pracowni nie wolno przebywać w czasie przerw bez nadzoru nauczyciela. Sala w tym czasie jest 
wietrzona. 
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4. Do sali wchodzimy tylko z rzeczami potrzebnymi do nauki: atlas, podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt 
ćwiczeń i piórnik. Plecaki zostawiamy przed salą, starannie ustawione. 

5. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów. 

6. Wszelkie materiały, z których korzysta uczeń są mieniem szkolnym i dlatego wolno korzystać z nich tylko 
zgodnie z instrukcją obsługi i należy je chronić przed zniszczeniem. 

7. Uczeń jest zobowiązany do oddania powierzonych mu pomocy dydaktycznych po zakończeniu zajęć. 

8. Po zakończonej lekcji swoje miejsce uczeń pozostawia we wzorowym porządku. 

9. Każdy uczeń przebywający w pracowni jest odpowiedzialny za jej stan i estetykę. 

10. Uczniowie, którzy mają ostatnią lekcję w pracowni podnoszą wszystkie krzesła na ławki. 

 

Regulamin pracowni komputerowej 

1. Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela. 

2. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu 
technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

3. Zabrania się wchodzenia do pracowni w kurtkach – plecaki pozostają przed pracownią. 

4. W pracowni zabrania się żucia gumy itp. – uczeń zobowiązany jest do usunięcia wszystkich przyklejonych 
gum itp. na jego stanowisku! 

5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni. 

6. Uruchomienie komputera oraz logowanie odbywa się zgodnie ze wskazaniami nauczyciela. 

7. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów komputerowych oraz w 
zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu. 

8. Pracując na komputerze nie wolno zmieniać plików innych użytkowników. 

9. Własne nośniki informacji (dyskietki, płyty CD) mogą być używane jedynie za zgodą nauczyciela, po 
sprawdzeniu programem antywirusowym dostępnym w szkolnej pracowni. 

10. W pracowni komputerowej zabrania się: 

1) instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, 

2) zmieniania stanowiska pracy, 

3) przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela, 

4) wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, 

5) dotykania lub odłączania jakiegokolwiek okablowania w pracowni. 

11. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Uczeń opuszcza salę za zgodą 
prowadzącego zajęcia. 

12. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej 
odpowiadają uczniowie zajmujący miejsce przy danym stanowisku. 

13. Celowe uszkodzenie sprzętu spowoduje obciążenie rodziców (opiekunów) kosztami naprawy lub zakupu 
nowego sprzętu. 

14. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa  
i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. 

15. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni, zarówno 
podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak również poza nimi. 
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Regulamin pracowni historycznej 

1. Sala historyczna służy wszystkim uczniom. 

2. W sali mogą przebywać uczniowie po uzyskaniu zgody nauczyciela i w jego obecności. 

3. Do sali historycznej wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. Każdy ma przydzielone 
stanowisko pracy i może je zmienić jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela korzystającego aktualnie z sali. 

4. Podczas lekcji uczeń samowolnie nie opuszcza sali. 

5. Każdy uczeń musi dbać o ład i porządek oraz czystość na swoim stanowisku  pracy. 

6. Uczeń ma obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia nauczycielowi jakiekolwiek zniszczenia, zabrudzenia 
(zmiany) zauważone na swoim stanowisku pracy, natychmiast po ich zlokalizowaniu. 

7. Jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić te 
nieprawidłowości dyrektorowi szkoły celem niezwłocznego usunięcia ich. 

8. W czasie lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych, sprzętu nagrywającego  
i fotograficznego. Wyjątek stanowią potrzeby edukacyjne, tylko za zgodą nauczyciela i na jego prośbę. 

9. Obsługą komputera, projektora i innych mediów zarządza nauczyciel. 

10. Dyżurni lub wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie wieszają mapy, roznoszą na stanowiska pracy pomoce 
naukowe potrzebne na daną lekcję, a po lekcji zbierają je i umieszczają w miejscach do tego 
przeznaczonych. 

11. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie pomocy naukowych lub sprzętu. 

12. Uczniowie współpracują z nauczycielem nad utrzymaniem porządku, czystości i funkcjonalności pomocy 
naukowych, sprzętu i umeblowania w pracowni historycznej. 

13. Po zakończeniu zajęć uczniowie porządkują miejsce pracy, a także salę. Uczniowie z klasy mającej ostatnią 
lekcję w danym dniu podnoszą krzesła na stoły. 

14. W związku z sytuacją pandemii Covid-19 wszelkie pomoce naukowe podaje nauczyciel. 

15. W pracowni historycznej obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad higienicznych związanych  
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. 

 

Regulamin pracowni matematycznej 

1. Pracownia matematyczna służy wszystkim uczniom. 

2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. 

3. Do pracowni wchodzimy tylko i wyłącznie z podręcznikami, zeszytami ćwiczeń oraz zeszytami 
i innymi materiałami potrzebnymi na lekcji matematyki. 

4. Uczeń jest zobowiązany dbać o swoje stanowisko pracy i pozostawiać w takim stanie, w jakim je zastał. 

5. Uczeń ma obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia nauczycielowi jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia, 
zabrudzenia (zmiany) zauważone na swoim stanowisku pracy natychmiast po ich zauważeniu. 

6. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy 
nauczyciel prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej, gdyż wymaga tego realizowany przez niego temat zajęć. 

7. Nie należy bez zezwolenia nauczyciela brać z szaf pomocy naukowych. 

8. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie lub zniszczenie pomocy naukowych 
lub sprzętów. 

9. Uczniowie współpracują z nauczycielem nad utrzymaniem porządku, czystości i funkcjonalności pomocy 
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naukowych, sprzętu i umeblowania w pracowni matematycznej. 

10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, bez zezwolenia nauczyciela nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń za 
pomocą przyrządów kreślarskich. 

11. Po zakończeniu lekcji: 

1) pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku, 

2) dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna, 

3) uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną. 

 

Regulamin pracowni językowych 

1. Pracownie językowe służą jako miejsce nauki, zdobywania wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o 
literaturze i danym języku. 

2. Do pracowni wchodzimy po dzwonku na lekcję wraz z nauczycielem. 

3. W pracowni nie wolno przebywać w czasie przerw bez nadzoru nauczyciela. Sala w tym czasie jest 
wietrzona. 

4. Do sali wchodzimy tylko z rzeczami potrzebnymi do nauki: podręcznik, lektura, zeszyt przedmiotowy, zeszyt 
ćwiczeń, piórnik; plecaki starannie ustawiamy przy ławkach. 

5. W pracowni nie spożywamy posiłków. 

6. Wszelkie materiały, z których korzysta uczeń, są mieniem szkolnym, dlatego wolno ich używać tylko zgodnie 
z instrukcją obsługi i należy je chronić przed zniszczeniem. 

7. Uczeń jest zobowiązany do oddania powierzonych mu pomocy dydaktycznych po zakończeniu zajęć. 

8. Po zakończonej lekcji swoje miejsce uczeń pozostawia we wzorowym porządku. 

9. Każdy uczeń przebywający w pracowni językowej jest odpowiedzialny za jej stan i estetykę. 

10. Uczniowie, którzy mają ostatnią lekcję w pracowni podnoszą wszystkie krzesła na ławki. 

11. Po lekcji dyżurny klasy sprawdza porządek w sali. 

12. W przypadku zauważenia zniszczeń, uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie nauczycielowi. 

 

Regulamin sali katechetycznej 

1. Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje stan bezpieczeństwa sali lekcyjnej. W przypadku 
stwierdzenia istniejących zagrożeń usuwa je lub niezwłocznie zawiadamia o nich dyrektora szkoły. 

3. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują wyznaczone 
miejsca.  

4. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela. 

5. W trakcie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne podczas lekcji.  

6. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek swojego miejsca pracy. 

7. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących 
się w pracowni tylko za zgodą nauczyciela. Posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości, np. zabrudzona ławka, krzesło, czy inne szkody uczeń ma 
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obowiązek zgłaszać nauczycielowi.  

9. Zabrania się kołysania na krzesłach.  

10. Plecaki uczniów nie mogą leżeć w przejściu między ławkami, ani na blatach ławek.  

11. Uczniowie nie mogą przemieszczać się po klasie bez zgody nauczyciela.  

12. Wszelkie zagrożenia i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo uczniów znajdujących się w 
sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

13. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz podchodzenia do otwartego okna  
i wychylania się.  

14. Zabrania się siadania na ławkach i parapetach w sali. 

15. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i rozliczenia 
się z powierzonych mu przyborów i pomocy naukowych.  

 

Regulamin sal lekcyjnych klas 1-3 

1. Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje stan bezpieczeństwa sali lekcyjnej. W przypadku 
stwierdzenia istniejących zagrożeń usuwa je lub niezwłocznie zawiadamia o nich dyrektora szkoły. 

3. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują wyznaczone 
miejsca.  

4. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela. 

5. W trakcie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne podczas lekcji.  

6. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek swojego miejsca pracy. 

7. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących 
się w pracowni tylko za zgodą nauczyciela. Posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości, np. brudna ławka, krzesło, czy inne szkody uczeń ma obowiązek 
zgłaszać nauczycielowi.  

9. Zabrania się kołysania na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.  

10. Plecaki uczniów nie mogą leżeć w przejściu między ławkami, ani na blatach ławek.  

11. Uczniowie nie mogą przemieszczać się po klasie bez zgody nauczyciela.  

12. Wszelkie zagrożenia i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo uczniów znajdujących się w 
sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

13. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz podchodzenia do otwartego okna  
i wychylania się.  

14. Rolety okienne podnosi i opuszcza nauczyciel lub wyznaczona przez niego osoba.  

15. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i rozliczenia 
się z powierzonych mu przyborów i pomocy naukowych.  
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Regulamin sali gimnastycznej 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem do realizacji wyłącznie zajęć z wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła 
sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych. 

2. Przebywanie na sali gimnastycznej zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – koszulka, spodenki lub dres 
oraz sportowe obuwie na miękkiej podeszwie (halówki, trampki). 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie 
przebywania uczniów w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Uczeń nieuczestniczący czynnie 
w zajęciach nie może przebywać w czasie zajęć w szatni. 

5. Pomieszczenie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie  
z zaleceniem prowadzącego i pod jego nadzorem w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej 
dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać 
prowadzącemu zajęcia. 

6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach  
w oznaczonym miejscu. 

8. Uczniowie ćwiczący na sali gimnastycznej zobowiązani są do przestrzegania poleceń nauczyciela, 
szczególnie dotyczących porządku i dyscypliny organizacji zajęć. 

9. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie, czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy natychmiast zgłosić 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących  
w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. 

11. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi warunek 
korzystania z nich. 

12. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest 
obowiązkiem wszystkich korzystających z niego. 

13. Każdy zespół korzystający z sali oraz szatni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku po 
zakończonych zajęciach. 

14. Osoby postronne korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są zapewnić sprzęt do korzystania podczas 
zajęć we własnym zakresie. 

15. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrektorem 
szkoły. 
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Regulamin zajęć na basenie 

1. Zajęcia na basenie odbywają się 1 raz w tygodniu dla każdej klasy (III-VIII) w ramach lekcji wychowania 
fizycznego. 

2. Przedmiotowy system oceniania z wf. ma zastosowanie również do zajęć na basenie. 

3. Uczniowie (klasa) udający się na basen mają obowiązek stawić się na zbiórce w holu szkoły już w trakcie 
przerwy. 

4. Nauczyciel zaprowadzający grupę sprawdza obecność i odnotowuje to w specjalnym zeszycie 
(zwolnienia, nieobecności, brak stroju). 

5. Uczeń, który w danym dniu nie idzie na basen, ma obowiązek w tym czasie przebywać w świetlicy 
szkolnej. 

6. Na pisemny wniosek rodzica w przypadku, kiedy basen jest ostatnią lub pierwszą lekcją, uczeń nie 
uczestniczący w zajęciach może być zwolniony do domu. 

7. Uczniowie, którzy mają przeciwwskazania zdrowotne i nie mogą uczestniczyć w zajęciach z pływania 
(długoterminowo) mają obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego do nauczyciela wf. 

8. Nauczyciel / instruktor na pierwszych zajęciach zapoznaje grupy z ogólnym regulaminem pływalni i 
zasadami bezpieczeństwa. 

9. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy i klapki. 

10. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do dokładnego umycia ciała pod prysznicem 
z użyciem środków myjących. 

11. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki i innej 
biżuterii. 

12. Uczniowie po przyjściu na basen zostawiają kurtki, buty, plecaki w ogólnodostępnej szatni w holu 
basenu i pobierają klucze do szafek od nauczyciela, następnie udają się do przebieralni. 

13. W całym obiekcie basenowym (w szatniach, hali basenowej, korytarzach) obowiązuje zachowanie 
porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzących zajęcia, 
ratowników i obsługi basenu. 

14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam 
przebywających oraz im samym. 

15. Zabrania się w szczególności: 
1) wchodzić do wody bez zezwolenia, 
2) biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicem, 
3) popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu, 
4) skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia, 
5) zanurzać, przetrzymywać pod wodą innych użytkowników basenu, 
6) nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru prowadzącego zajęcia, 
7) niszczyć urządzenia i sprzęt pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni. 

16. Uczniowie korzystający z pływalni zobowiązani są do: 
1) stosowania się do znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, 
2) stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników, prowadzących zajęcia i innych 

pracowników pływalni, 
3) bezzwłocznego informowania ratowników, nauczyciela, instruktora o zaistniałym wypadku, urazach, 

zauważonych nieprawidłowościach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób. 

 
Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad ww. regulaminu! 
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Zasady zamiany grup na pływalni 

1. Nauczyciel wf. rozpoczynający zajęcia na basenie, przyprowadza klasę ze szkoły. 

2. Po zakończonych zajęciach nauczyciel przekazuje uczniów opiekunowi, który przyprowadził następną 
grupę. 

3. Między nauczycielami następuje wymiana informacji dotycząca liczby uczniów, zwolnień i możliwości 
samodzielnego opuszczania basenu przez uczniów (za zgodą rodziców). 

4. Opiekunowie przyprowadzający grupę, przejmują kontrolę nad uczniami kończącymi zajęcia (szatnia, 
suszenie włosów, zdawanie kluczy). 

5. Nauczyciele wf. prowadzą zajęcia i sprawują opiekę nad uczniami znajdującymi się na basenie. 

6. Po ostatnich zajęciach, nauczyciel wf. sprawuje opiekę nad uczniami i odprowadza ich do szkoły (chyba, że 
do tego zadania został wyznaczony inny nauczyciel, wtedy on przejmuje opiekę nad uczniami). 

7. Uczniowie, którzy posiadają zgody od  rodziców, samodzielnie opuszczają pływalnię. 
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Aneks do regulaminu zajęć na basenie w związku z pandemią COVID-19 

Zasady obowiązujące na terenie parku wodnego Octopus w Suchym Lesie 

1. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek przez użytkowników od wejścia do obiektu z wyłączeniem kąpieli i 
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, 
z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i przez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli 
należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni aż do wyjścia z obiektu. 

2. Na terenie obiektu należy dezynfekować ręce - dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz mydło znajdują 
się przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami. 

3. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna 
kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 

4. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
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Regulamin zachowania się uczniów w szkole 

Przed lekcją i w czasie zajęć 

1. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salą  lekcyjną i oczekują na przyjście nauczyciela.  

2. Uczniowie cicho odsuwają krzesła, nie rozmawiają i przygotowują się do lekcji. 

3. W trakcie zajęć uczeń nie je, nie żuje gumy. 

4. Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji. 

5. W czasie lekcji uczeń nie wstaje z miejsca bez zezwolenia nauczyciela. 

6. Zgłasza chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki. 

7. Uczeń jest zobowiązany pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy, a kontrolują dyżurni. 

W czasie przerw, przed lekcjami i zajęciami pozalekcyjnymi 

1. Uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczycieli dyżurujących. 

2. Nie wolno w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać budynku szkolnego bez zgody wychowawcy, 
nauczyciela dyżurującego lub dyrektora. Jedynie w czasie długich przerw, w dni pogodne i suche można 
wyjść na dziedziniec szkolny lub skwer w obecności nauczyciela dyżurującego. 

3. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

4. Uczeń nie stosuje przemocy psychicznej, fizycznej i słownej. 

5. Zakazuje się siadania na ławkach, parapetach i otwierania okien bez pozwolenia. 

6. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza. 

7. Teczki uczniów powinny być ustawione równo przy ścianie. 

8. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w pracowni komputerowej. 

9. W toaletach, na korytarzach i w salach lekcyjnych należy zachować czystość i porządek. 

10. W toaletach nie można załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

11. Uczeń  nie  przynosi  do  szkoły  drogocennych  rzeczy,   dużej  ilości  pieniędzy,   przedmiotów  i substancji 
szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia. 

12. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas pobytu w szkole. Konsekwencją używania 
telefonu wbrew zasadom opisanym w statucie szkoły jest wpisanie uwagi oraz punktów ujemnych do 
dziennika elektronicznego. 

13. W szatni wychowania fizycznego uczniowie zachowują czystość, porządek (ustawiają równo obuwie, nie 
śmiecą, przestrzegają zasad bezpieczeństwa), w czasie przerw nie przebywają w szatni. 

14. Po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do domu. Osoby czekające na autobus szkolny udają się do 
świetlicy. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w świetlicy szkolnej. 

15. Uczniowie są wobec siebie koleżeńscy i uczciwi. 

16. Za nieprzestrzeganie regulaminu stosuje się kary przewidziane w statucie szkoły dotyczące zachowania. 
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Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie 
wprowadza następujące zasady przebywania na terenie szkoły rodziców i innych osób trzecich. 

1. Zasady określone w niniejszym regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły w godz. od 6.30 
do 20.30. 

2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią. 

3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu. 

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem bądź wychowawcą, przychodzi do szkoły w czasie 
uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Od godziny 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących 
dyżury. 

7. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

8. Okres adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice gromadzą się na 
dziedzińcu szkolnym i przekazują swoje dzieci pod opiekę wychowawcy bądź nauczyciela, który zaczyna 
pierwszą lekcję. 

9. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie w tym czasie pracownik wyznaczony przez dyrektora, a 
osoby wchodzące do szkoły proszone będą o podanie celu wizyty i wpisanie się do księgi wejść. Dozorujący 
pracownik w uzasadnionych przypadkach wpuszcza na teren budynku. 

10. Pracownicy szkoły pełnią stały dyżur na parterze szkoły w nowym skrzydle w godz. 6.30-17.00, a w starym 
skrzydle w godz. 7.45-20.30. 

11. Zabrania się rodzicom zaglądania i wchodzenia do sal lekcyjnych zarówno w czasie trwania zajęć, jak i w 
przypadku, kiedy nie odbywają się w nich lekcje; proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania 
lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 
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Regulamin korzystania z poczty elektronicznej przez uczniów i nauczycieli 

Dostęp do sieci Szkoły Podstawowej w  Suchym Lesie 

Uczniowie i nauczyciele SP1 mogą uzyskać prawo do korzystania ze szkolnej sieci komputerowej, poczty 
elektronicznej oraz internetu. 

Podstawowe cele wprowadzenia sieci szkolnej 

Podstawowym celem dostępu do internetu jest szeroko rozumiana edukacja: 

1. nabycie umiejętności korzystania z usług i narzędzi dostępnych w internecie, 

2. uatrakcyjnienie lekcji przez tworzenie własnych zasobów sieciowych (np. stron WWW) oraz korzystanie z 
zasobów internetu, 

3. udostępnienie możliwości komunikowania się z całym światem, nawiązanie kontaktu ze szkołami w innych 
krajach, nauka języków obcych i komunikowania się przez internet, poznawanie kultur innych narodów, itp. 

4. wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy, 

5. wykorzystanie narzędzi informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów, 

6. łączenie wiadomości z rozmaitych działów wiedzy. 

Poczta elektroniczna 

1. Pracownicy oraz uczniowie mogą korzystać z prywatnych kont poczty elektronicznej w pracowni 
komputerowej. 

2. Po każdorazowym skorzystaniu z poczty powinno nastąpić wylogowanie w celu ochrony danych 
przechowywanych w skrzynkach pocztowych. 

3. Dostęp do skrzynki powinien być chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do systemu oraz 
treści wiadomości przechowywanych w skrzynce pocztowej. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych użytkownika hasło musi być tajne, to 
znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na 
nowe. 

5. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. 

 

Wszelkie problemy należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej: nauczycielowi informatyki, administratorowi 
sieci komputerowej. 

 

Zabrania się: 

1. otwierania/ zapisywania plików z nieznanych źródeł na dyskach komputerów w sali informatycznej, 

2. przesyłania plików znajdujących się na dyskach komputerów w sali informatycznej, 

3. kopiowania, przesyłania wszelkich treści, zdjęć oraz innych obiektów bez zgody nauczyciela informatyki. 
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Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce  

lub za osiągnięcia sportowe 

Postanowienia ogólne  

1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe tworzy się celem 
określenia kryteriów i zasad przyznawania stypendium. 

2. Stypendium może być przyznawane na okres jednego semestru. 

3. Do przyznawania stypendium zostaje powołana Komisja Stypendialna. 

Kryterium przyznania stypendium  

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:  

1) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał wysoką średnią ocen, która została ustalona przez 
Komisję Stypendialną na dany rok szkolny,  

2) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  

3) wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.  

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące 
kryteria:  

1) uzyskał wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym na szczeblu  
powiatowym, wojewódzkim lub reprezentuje szkołę  w konkursach zespołowych, 

2) w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

Zasady i tryb przyznawania stypendium  

1. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej nie później niż 5 dni 
roboczych po terminie posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji danego semestru  

2. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium Komisja Stypendialna rozpatruje i przedkłada listę 
kwalifikacyjną dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosków 
do Komisji.  

3. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 
w budżecie szkoły.  

4. Informację o przyznanym stypendium, jego wysokości, terminie wypłaty dyrektor szkoły przekazuje 
rodzicom ucznia za pośrednictwem sekretariatu szkoły.  

Zasady i tryb działania Komisji Stypendialnej  

1. Komisję Stypendialną powołuje dyrektor szkoły, który wyłączony jest ze składu komisji.  

2. W skład Komisji wchodzą: nauczyciele pełniący funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych, 
pedagog szkolny. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, którego głos liczy się podwójnie 
w przypadku parzystej liczby zebranych członków.   

3. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:  

1) ustalenie średniej ocen po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,  

2) nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,  
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3) weryfikacja pod względem kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium i 
zaopiniowanie złożonych wniosków,  

4) sporządzenie listy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium i przekazanie jej 
dyrektorowi szkoły,  

5) wyrażenie opinii w sprawie wysokości udzielanego stypendium.  

4. Decyzję o umieszczeniu uczniów na liście kwalifikacyjnej Komisja podejmuje zwykłą większością głosów, a 
obrady są ważne przy składzie komisji powyżej 50% liczby członków.  

5. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, którego załącznikiem jest lista kwalifikacyjna i przedkłada go 
dyrektorowi szkoły.  

Zasady wypłaty stypendium i jego wysokości  

1. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. 

2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady 
Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel 
w budżecie szkoły.  

 Postanowienia końcowe  

1. Od decyzji dyrektora szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.  

2.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje dyrektor szkoły. 
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Regulamin wycieczek szkolnych 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i  sposobu  
organizowania przez  publiczne przedszkola,  szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 
1516 ze zm.) 

Postanowienia wstępne 

1. Organizowane przez szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności : 

1) poznawanie kraju (lub zagranicy), jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  
i historii, (a także języka obcego) 

2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego, 

3) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

4) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności 
korzystania z zasobów przyrody, 

5) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, 

6) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 

7) przeciwdziałanie patologii społecznej. 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, 

2) wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, 
niewymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego, 

3) imprezy krajoznawczo - turystyczne takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp., 

4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników 
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego. 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku 
wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych. 

5. Wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie 
wolnym od zajęć lekcyjnych. 

Organizacja wycieczek 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki. 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik 
wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub 
upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych. 

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną 
dokumentację wycieczki do zatwierdzenia. 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 
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1) kartę wycieczki z jej harmonogramem, 

2) listę uczestników, 

3) pisemne zgody rodziców (opiekunów prawnych), 

4) regulamin zachowania się podczas wycieczki, zaakceptowany i podpisany przez uczniów, 

5) rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki). 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor 
przez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. 

7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Za wycieczki zorganizowane bez zatwierdzenia dyrektora szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. 

8. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i 
ich możliwości. 

9. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w 
wycieczkach. 

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) 
wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

11. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma 
charakter ciągły. 

2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na 
wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby. 

3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze 
środków lokomocji, opiekę nad klasą powinna sprawować co najmniej jedna osoba. 

4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna 
sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów. 

5. Na wycieczce w ramach tzw. ,,turystyki kwalifikowanej" opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą 
do 10 uczniów. 

6. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni. 

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego 
załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy 
wycieczkę odwołać. 

8. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu 
docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie 
zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

11. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy. 

12. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wypadek wśród  jego uczestników, stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

14. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu. 

Obowiązki kierownika wycieczki 

Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki. 

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe 
rozliczenie. 

3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników. 

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie. 

5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 
uczestnikom wycieczki. 

6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy. 

7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki. 

8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników. 

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

10. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu do xxx dni po 
zakończeniu. 

11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są 
przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego. 

Obowiązki opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami. 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa i higieny. 

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników   

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców (opiekunów prawnych) na 
udział w wycieczce. 

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 

3. W czasie wycieczki uczniów obowiązują postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub proszków o podobnym 
działaniu, a także posiadania ww. substancji. 

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 
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7. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 

8. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy 
wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

9. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje, włącznie z odebraniem ucznia 
z wycieczki przez rodziców bez zwrotu kosztów, w uzasadnionych przypadkach. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają 
obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki 
dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmono-
gramem wycieczki. 

3. Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki. 

4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji 
programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący 
takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w karcie 
wyjść, znajdującej się w pokoju nauczycielskim oraz w dzienniku lekcyjnym. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące 
prawo. 
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Regulaminy rekrutacji do klasy pierwszej 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  
im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie na rok szkolny 2020/2021 

Wstęp 

1. Poniższe zasady nie dotyczą przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku 
decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1). 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły. 

Zasady rekrutacji 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane będą: 

1) dzieci urodzone w 2013 roku i starsze, które nie realizowały obowiązku szkolnego. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na 
podstawie zgłoszenia rodziców. 

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w rekrutacji do klasy pierwszej są traktowane równorzędnie bez 
względu na wiek. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

Wymagane dokumenty potwierdzające kryteria 

1. Oświadczenie o spełnieniu danego kryterium. 

Harmonogram rekrutacji 

1. Od 10 lutego do 6 marca 2020 - składanie dokumentów/ wniosków (po tym terminie dokumenty mogą być 
przyjęte za zgodą dyrektora szkoły). 

2. 16 marca -  weryfikacja wniosków pod względem spełnienia kryteriów. 

3. Do 23 marca - ogłoszenie wyników rekrutacji - wstępna lista przyjętych. 

4. 6 kwietnia - ogłoszenie listy przyjętych uczniów. 

5. Do 15 maja - rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc. 

Komisja rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, 
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania. 

2. Zadania szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

1) przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie 

dokumentów, 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
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kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 

3) przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany 

i złożył wymagane dokumenty, 

4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o 
uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

Załączniki 

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia Nr 15/2019/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej SP1 na rok szkolny 2019/2020 

Podstawa prawna: 

1. Art. 133 ust. 1, 2 i 3, art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 204 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203). 

2. Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/325/17 Z dnia 30 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 

szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych obowiązujących kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

3. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Suchy Las. 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów w wieku 7 lat (urodzonych w roku 2013), 

którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się również kandydatów w wieku 6 lat (urodzonych  w 

roku  2014),  którzy  mają  prawo  do  rozpoczęcia  nauki  w klasie pierwszej i spełniają jeden z poniższych 

warunków: 

1) korzystali z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym 

mają rozpocząć naukę w szkole, tj. objęte były wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 

2019/2020, 

2) uzyskali opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w klasie 

pierwszej. 

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu. 

4. Nabór kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywa się na podstawie 

przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Zapisu dzieci do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni. 

6. W trakcie roku szkolnego uczeń spoza obwodu może zostać przyjęty do klasy pierwszej, o ile szkoła posiada 

wolne miejsca. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły. Jeśli wymaga ono przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego. 

§ 2. Liczba oddziałów 

Liczba oddziałów klas pierwszych w szkole określona jest corocznie w arkuszu organizacji szkoły. 
 

§ 3. Kryteria określone dla kandydatów spoza obwodu szkoły 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje dyrektor szkoły. 
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§ 4. Harmonogram i terminy rekrutacji 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20.01.2020r. 

§ 5. Powołanie i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

3. Członkowie komisji rekrutacyjnej zostają poinformowani o zachowaniu poufności w trakcie prac komisji 

oraz dyrektor wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Zebranie  komisji  rekrutacyjnej  odbywa  się  na  terenie  szkoły  w  terminie  ustalonym  w harmonogramie 

rekrutacji. 

5. Komisja rekrutacyjna ustala prawidłowość złożonych wniosków i innych dokumentów pod względem 

formalnym. 

6. Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków. 

7. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do kl. I w ramach posiadanych miejsc. 

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach, o których mowa w regulaminie, w terminie wyznaczonym  przez przewodniczącego lub 

może zwrócić  się do Wójta Gminy  Suchy  Las  o potwierdzenie informacji, które znajdują się w Urzędzie 

Gminy. 

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest udostępnić komisji rekrutacyjnej wszelkie informacje niezbędne do 

prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

10. Z każdego zebrania komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół postępowania rekrutacyjnego. 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci w kolejności alfabetycznej. 

12. Listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń. 

§ 6. Wymagane dokumenty 

1. Kandydaci do szkoły mają obowiązek złożyć: 

1) zgłoszenie o przyjęcie do klasy  pierwszej  (dotyczy  kandydatów  zamieszkałych w obwodzie), 

2) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a 

ubiegających się o przyjęcie), 

3) oświadczenie o adresie stałego zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego kandydata do klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, 

4) inne posiadane dokumenty, np. opinię, orzeczenie, zaświadczenie lekarskie w razie potrzeby. 
 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania  rekrutacyjnego  są  przechowywane  i  przetwarzane  zgodnie  z obowiązującymi w szkole w 

tym zakresie przepisami. 

2. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole 

przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

3. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
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27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie, 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem  

Ochrony  Danych  pod  adresem  e-mail:  daneosobowe@sp.suchylas.pl lub na adres szkoły. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  do realizacji  ww. celu  z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, 

5) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Podstawa 

prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek, 

6) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu administratora, 

7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8) ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

§ 8. Zadania przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej oraz dyrektora szkoły w procesie rekrutacji 

1. Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) przyjęcie od dyrektora szkoły rejestru złożonych dokumentów wraz z załącznikami, 

2) zorganizowanie zebrania komisji rekrutacyjnej  i  kierowanie  jej pracami  zgodnie z przepisami prawa 

i postanowieniami niniejszego regulaminu, 

3) kierowanie pracą komisji rekrutacyjnej w czasie każdego zebrania z uwzględnieniem następujących 

czynności: 

a) wyznaczenie protokolanta, 

b) zapoznanie i podpisanie przez członków komisji rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych, 

c) zapoznanie członków komisji rekrutacyjnej z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do kl. I, 

d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do kl. I, 

e) kierowanie rozpatrywaniem wniosków przez komisję, 

f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji 

przez komisję rekrutacyjną, a w tym składania podpisów przez członków komisji, 

protokołowania zebrania w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej. 

2. Do zadań członków komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, 

2) weryfikowanie złożonych dokumentów pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz 

wynikających z regulaminu kryteriów dodatkowych, 

mailto:daneosobowe@sp.suchylas.pl
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3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci, 

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

3. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) realizacja procesu związanego z ogłoszeniem rekrutacji, 

2) publikacja na stronie internetowej i w szkole na tablicy ogłoszeń niniejszego regulaminu, 

3) udzielanie informacji rodzicom o zasadach rekrutacji określonych w regulaminie rekrutacji, 

4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do kl. I oraz przyjmowanie innych 
dokumentów przedkładanych przez rodziców, 

5) sporządzenie na posiedzenie komisji rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci zawierającego 
nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 

6) wydanie przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej rejestru dokumentów wraz z załącznikami, 

7) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 9. Tryb odwoławczy 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic/prawny 
opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna dziecka z 
wnioskiem. 

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów,  która  
uprawnia  do   przyjęcia   oraz  liczbę   punktów,   którą   dziecko   uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na odmowne 
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo złożyć odwołanie dotyczące zmiany przydziału dziecka do wyznaczonego 
oddziału klasowego. Odwołanie należy złożyć do dyrektora szkoły w formie pisemnej z uzasadnieniem. 
Odwołania zostaną rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną. 

7. Komisja rekrutacyjna podaje do  publicznej  wiadomości  listę  dzieci  zakwalifikowanych w postępowaniu 
odwoławczym. 

§ 1O. 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w podstawie 

prawnej niniejszego regulaminu. 

 


