
REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 21 IM. WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ

KRAJU W GDYNI

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
placówkach

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 6 poz. 69).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516).

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  
1982 r. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553, z 
późniejszymi zmianami).

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni 

II. Cele procedur:

Celem procedur jest sprawne i skuteczne zarządzanie Szkołą poprzez:

1. Zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole.

2. Zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych 
przez Szkołę.

III. Sposób prezentacji procedur oraz zakres obowiązywania

1. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przez wychowawców klasowych
o procedurach bezpiecznego pobytu uczniów w szkole podczas zebrań ogólnych z rodzicami
(odnotowanie w dzienniku elektronicznym).

2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych z procedurami bezpiecznego pobytu 
uczniów w Szkole (odnotowanie w dzienniku elektronicznym).

3. Zamieszczenie procedur bezpiecznego pobytu uczniów na stronie internetowej szkoły.

4. Przesłanie za pomocą dziennika elektronicznego wszystkim rodzicom (prawnym 
opiekunom) dokumentu zawierającego procedury bezpiecznego pobytu uczniów w szkole.
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IV. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych

Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur.

V. Tryb wprowadzania zmian

 W razie potrzeby zgłaszanie uwag Dyrekcji Szkoły.
 Wprowadzanie na bieżąco zmian przez Zarządzenie Dyrektora Szkoły. 

Procedury Bezpiecznego Pobytu Uczniów dotyczą:  

1. Procedura przebywania w budynku szkoły rodziców uczniów (prawnych opiekunów)
oraz innych osób postronnych:

1) przebywanie w budynku szkoły rodziców uczniów (prawnych opiekunów) oraz innych osób
postronnych podlega kontroli przez Dyrekcję, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) wejście główne do szkoły oraz część korytarzy szkolnych jest monitorowana - wykaz 
szkolnych kamer jest jawny;

3) drzwi prowadzące na korytarze szkolne są zamykane;

4) rodzice (prawni opiekunowie) oraz inne osoby postronne przemieszczające się po szkole 
mają obowiązek wylegitymowania się w portierni – okazania dowodu tożsamości, podania 
celu lub powodu przyjścia do szkoły;

5) pracownicy pełniący dyżur w portierni prowadzą „Dziennik ewidencji wejść na teren 
szkoły osób nie będących pracownikami szkoły”, w którym odnotowują:

 imię i nazwisko wchodzącego (na podstawie dokumentu tożsamości)
 datę i godzinę

 cel, powód przyjścia lub nazwisko nauczyciela, z którym są umówieni na spotkanie;

6) na teren szkoły nie są wpuszczane osoby podczas trwania lekcji, z wyjątkiem:

 wcześniej umówionych z nauczycielem -  nauczyciel zgłasza ten fakt w portierni;
 sytuacji losowych: choroba ucznia, zdarzenie wypadkowe, osobiste wcześniejsze 

zwolnienie z lekcji itp. 

7) rodzice oczekujący na odebranie swoich dzieci po zajęciach czekają w korytarzu przy 
wejściu lub w przebieralni obok szatni  na parterze budynku szkolnego tuż przed 
zakończeniem zajęć szkolnych przez dzieci.

2. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych:

1) uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją i opuszczają 
budynek szkolny niezwłocznie po zakończeniu zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku gdy uczeń przebywa w szkole w czasie innym niż określony w punkcie 1, 
rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zgłoszenia faktu obecności ucznia w szkole:
a) w przypadku ucznia klas 0 - 3 pracownikowi świetlicy
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b) w przypadku ucznia klas 4 – 8 pracownikowi biblioteki szkolnej i pozostawienia ucznia pod
opieką odpowiedniego nauczyciela.

3) uczniowie przebywający na terenie szkoły, spędzają czas zarówno przed lekcjami, jak i po
lekcjach pod nadzorem nauczycieli;

4) uczniowie klas 0 - 3 mają obowiązek przebywania przed lekcjami i po lekcjach w świetlicy 
szkolnej. Uczniowie klas 4 – 8 mają obowiązek przebywania przed lekcjami i po lekcjach w 
czytelni szkolnej lub w wyjątkowych sytuacjach w świetlicy szkolnej. Obowiązek ten nie 
dotyczy  przypadku, kiedy uczeń jest pod kontrolą nauczyciela dyżurującego podczas przerw
międzylekcyjnych i oczekuje na rozpoczęcie zajęć;

5) szczegółowy opis zapisywania, przebywania i odbierania ucznia ze świetlicy szkolnej 
zawarty jest w Regulaminie Świetlicy Szkolnej znajdującym się w Dokumentach 
Regulujących Pracę Szkoły;

6) od godziny 7.45 do 15.45 pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z przyjętym i 
obowiązującym harmonogramem; nie dotyczy korytarzy szkolnych, na których nie odbywają 
się zajęcia lekcyjne po godz. 14.35;

7) podczas pobytu w szkole uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych, na 
holu, w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, czytelni, świetlicy, stołówce, na 
zewnętrznych terenach sportowych lub w innych miejscach szkolnych bez opieki nauczyciela
lub rodzica/prawnego opiekuna;

8) uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia szkolne (koła zainteresowań, zajęcia 
terapeutyczne, sportowe, imprezy szkolne, konkursy i przygotowania do konkursów, próby 
itp.) po zakończonych zajęciach lekcyjnych mają obowiązek przebywania w świetlicy lub w 
czytelni pod opieką nauczycieli;
  
9) uczniowie w przypadku oczekiwania odbioru ich ze szkoły przez rodziców (prawnych 
opiekunów) po zakończonych zajęciach mają obowiązek przebywania w świetlicy lub w 
czytelni pod opieką nauczycieli;

10) w czasie trwania zajęć szkolnych lub przerw międzylekcyjnych uczeń nie ma prawa 
opuszczać budynku szkolnego, za wyjątkiem lekcji prowadzonych poza budynkiem;

11) uczeń może opuścić budynek szkolny wcześniej niż przewiduje rozkład zajęć w 
uzasadnionych sytuacjach na pisemną prośbą rodzica (prawnego opiekuna),  na podstawie 
adnotacji w dzienniku elektronicznym  lub w przypadku, kiedy osobiście odbiera go rodzic 
(prawny opiekun). 

3. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych:

1) uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, co ma wpływ na ocenę zachowania;

2) zajęcia lekcyjne trwają od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji, zgodnie z 
tygodniowym planem zajęć uczniów dostępnym na platformie miejskiej dziennika 
elektronicznego;

3) dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne (wyjątek stanowi użycie dzwonka jako 
sygnału podczas alarmu ewakuacyjnego i dni, w których przeprowadzane są konkursy 
przedmiotowe i egzaminy zewnętrzne oraz odbywają się uroczystości szkolne);
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4) uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych i nie mogą 
samodzielnie oddalać się poza budynek;

5) nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco 
notuje spóźnienia;

6) uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji poprzez podanie 
informacji przez wychowawcę lub innego nauczyciela w formie pisemnej. Rodzic jest 
informowany o powyższych zmianach przez dziennik elektroniczny; 

7) po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani pozostawić porządek w sali; 
porządek w salach kontrolują dyżurni i nauczyciele;

8) sala ma swój regulamin, z którym opiekun sali zapoznaje uczniów;

9) uczniowie mają obowiązek poznania i przestrzegania regulaminu sali.

4. Procedura zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych:

1) przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, 
korzystanie z toalety, biblioteki i czytelni;

2) uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących  i 
innych pracowników szkoły;

3) uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie przerw oraz zakaz 
używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, nie 
dotyczy miejsc kontaktu z rodzicem (tzw. strefy ciszy);

4) uczniowie klas 4-8  spędzają przerwy na swoich korytarzach tj. wzdłuż sal 8 – 27 oraz na 
holu, nie wolno im przebywać ani przechodzić korytarzem klas młodszych wzdłuż sal 8 – 17, 
kiedy przebywają tam uczniowie klas 1-3;

5) uczniowie klas 1-3 nie mogą przebywać na korytarzach klas starszych 4 – 8 oraz holu;

6) uczniowie klas 4 – 8 korzystający z sal lekcyjnych klas młodszych, przerwę spędzają na 
swoim korytarzu lub holu, do strefy klas młodszych przechodzą po dzwonku na lekcję, pod 
opieką nauczyciela z którym mają lekcję;

7) zobowiązuje się uczniów, aby plecaki ustawiali równo przy ścianie sali, w której będą 
odbywać się ich zajęcia lub przy ławkach znajdujących się na holu;

8) w czasie przerw nie wolno uczniom przebywać w salach lekcyjnych, chyba że z uczniami 
w klasie jest nauczyciel;

9) zobowiązuje się uczniów do zwrócenia szczególnej uwagi podczas przechodzenia 
przy drzwiach z uwagi na otwieranie się ich na zewnątrz;

10) uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie 
wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną;

11) w czasie przerwy zabrania się:
a) biegania po korytarzach i schodach;
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b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy);
c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, 
przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.);
d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w gumę, w
piłkę, skakanie, kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.);
e) siadania na schodach, półpiętrach;
f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego;
g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
h) publicznego manifestowania uczuć;
i) używania telefonów komórkowych;

12) z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną oraz potrzebami 
fizjologicznymi. Uczniowie klas 1-3 i klas 4 – 8  mogą korzystać tylko ze swoich toalet;

13) w toaletach, szatniach i na korytarzach należy zachowywać czystość;

14) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania porządku i ładu we wszystkich szatniach  
na terenie szkoły; 

15) obowiązuje uczniów absolutny zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu  i 
dźwięku na terenie szkoły. W razie złamania tego punktu procedury, sprzęt taki zostaje 
zabrany przez nauczyciela, przekazany pedagogowi lub wicedyrektorowi, który oddaje go 
rodzicowi (prawnemu opiekunowi) po przybyciu do szkoły. Powyższe przedmioty uczeń 
przynosi do szkoły na swoją odpowiedzialność;

16) podczas przerw obiadowych (po 4, 5 i 6 godzinie lekcyjnej) do stołówki - zgodnie z 
harmonogramem -  przychodzą tylko ci uczniowie, którzy korzystają z posiłków. Kulturalnie 
ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na wydanie obiadu:

 po 4 lekcji - kl. 1 – 4
 ok. godz. 1200- gr. 0A

 po 5 lekcji - kl. 5, 6, 7, 8 

17) w stołówce szkolnej obowiązują zasady kulturalnego zachowania zawarte w Regulaminie
Stołówki Szkolnej;

18) o problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej 
dewastacji i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego 
nauczyciela lub innego pracownika Szkoły;

19) podczas przerwy na dziedzińcu szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady:

a) wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe;
b) uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie;
c) nie wolno biegać, grać w piłkę, skakankę czy gumę;
d) nie wolno wchodzić na ławki, ogrodzenie i niszczyć roślinności;

20) po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się przed wyznaczoną salą 
lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela;
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21) w razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy lub zastępca zgłasza ten fakt 
Wicedyrektorowi lub Dyrektorowi Szkoły. W przypadku nieobecności przewodniczącego 
klasy lub jego zastępcy nieobecność nauczyciela zgłasza dowolny jeden uczeń.

Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk 
obrony Powietrznej Kraju z dnia 1 września 2019 r.
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