Załącznik do ZARZĄDZENIA 56.09.2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
z dnia 1 września 2017.

Regulamin przyprowadzania i odbierania uczniów klas I – III
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania uczniów
klas I - III w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Halinowie, zwanej dalej Szkołą.
2. Regulamin ustala zasady przyprowadzania i odbierania uczniów klas I – III Szkoły.
3. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice uczniów klas I – III, nauczyciele i pozostali
pracownicy Szkoły.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
§2
Podział odpowiedzialności
1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać pisemną deklarację o
zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić i odbierać dzieci ze Szkoły w ustalonych godzinach,
zgodnych z planem lekcji lub zgodnych ze złożonym wnioskiem o korzystanie dziecka ze świetlicy
szkolnej.
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do Szkoły i w drodze ze
Szkoły do domu.
4. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu osobistego przekazania dziecka pod
opiekę wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela świetlicy oraz od chwili osobistego
odebrania dziecka od wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub od nauczyciela świetlicy.
5. Wychowawcy klas I - III odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu osobistego przekazania
dziecka przez rodzica lub opiekuna do wychowawcy lub od momentu odebrania dziecka od
nauczyciela dyżurującego, aż do chwili osobistego odebrania dziecka od wychowawcy przez rodzica
lub przez nauczyciela dyżurującego.
6. Nauczyciele mający ostatnią lekcję z daną klasą odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas
odprowadzania dzieci na świetlicę i do szatni po planowych zajęciach szkolnych.
7. Rodzice / prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko do świetlicy w godzinach od 7.00- 7.30, a po
godzinie 7.30 rodzice/ opiekunowie przyprowadzają dziecko na korytarz pod swoją salę i przekazują
pod opiekę dyżurującego nauczyciela.
8. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu osobistego przekazania
dziecka przez rodzica lub wychowawcę do nauczyciela świetlicy, aż do momentu osobistego
odebrania dziecka od nauczyciela świetlicy przez rodzica, wychowawcę, dyżurującego nauczyciela
bądź inną osobę wskazaną przez rodzica.
9. Uczniowie, którzy nie ukończyli siódmego roku życia drogę do Szkoły i ze Szkoły przebywają
obowiązkowo pod opieką:
a. rodzica lub opiekuna prawnego;
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b. upoważnionej osoby dorosłej lub dziecka w wieku co najmniej 10-ciu lat, wskazanych przez
rodzica w oświadczeniu złożonym do wychowawcy – załącznik 1.

10. Uczniowie, którzy ukończyli siódmy rok życia mogą samodzielnie pokonywać drogę do i ze Szkoły.
11. Uczniowie klas I-III mogą podczas przerw samodzielnie przemieszczać się do sklepiku szkolnego,
stołówki i świetlicy.
12. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z biblioteki szkolnej przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć
pod opieka rodzica/ opiekuna lub pod opieką wychowawcy zgodnie z harmonogramem klasowym.
§3
Przyprowadzanie ucznia do Szkoły
1. Uczniowie klas pierwszych w miesiącu wrześniu oczekują wraz z rodzicami w szatni przed swoją
pierwszą lekcją, na wychowawcę klasy. Wychowawcy klas pierwszych odbierają uczniów
bezpośrednio od rodziców.
2. Począwszy od miesiąca października rodzice uczniów klas pierwszych przyprowadzają dziecko
przed swoją pierwszą lekcją na korytarz przy sali zajęć, gdzie zostawiają dziecko bezpośrednio pod
opieką nauczyciela dyżurującego. Nauczyciel dyżurujący jest odpowiedzialny za dziecko aż do
momentu przekazania go bezpośrednio wychowawcy klasy.
3. Rodzice przyprowadzający dziecko do Szkoły:
a. w godzinach 7.00 - 7.30 zobowiązani są zaprowadzić dziecko do świetlicy szkolnej pod
opiekę nauczyciela świetlicy. O godz. 7.30 nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu odbiera
uczniów ze świetlicy i przyprowadza ich na korytarz przed salą lekcyjną;
b. w godzinach 7.30 - 8.00 zobowiązani są zaprowadzić dziecko na korytarz przed salą zajęć
przed dziecka pierwszą lekcją i pozostawić je pod opieką nauczyciela dyżurującego.
4.

Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu o godz. 7.30 odbiera uczniów ze świetlicy i przyprowadza
ich na korytarz przed salą lekcyjną.

5.

Niedozwolone jest pozostawianie uczniów przez rodziców na korytarzu, w szatni lub w innym
miejscu, bez powierzenia opiece wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

6. Wychowawca bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania dziecka przez
rodzica bezpośrednio do wychowawcy, odbioru dziecka od nauczyciela dyżurującego lub od
nauczyciela świetlicy.
§4
Odbieranie ucznia ze Szkoły
1. Po zakończonych zajęciach wychowawcy klas I – III zobowiązani są zaprowadzić wszystkich
uczniów do szatni, skąd dzieci odbierają rodzice lub wskazani w oświadczeniu opiekunowie.
2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci na przerwie po ostatniej lekcji dziecka.
W przypadku spóźnienia rodzica/opiekuna nauczyciel odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej.
3. Wychowawca po przekazaniu dzieci rodzicom, zaprowadza nieodebrane dzieci oraz dzieci zgłoszone
do świetlicy bezpośrednio do nauczyciela świetlicy.
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4. Wychowawcy klas I –III są odpowiedzialni za swoich uczniów do momentu odebrania dziecka przez
rodzica albo wskazanego opiekuna, lub przekazania dziecka bezpośrednio nauczycielowi świetlicy.
§5
Postanowienia końcowe
1. W przypadku gdy pierwszą lub ostatnią lekcję ma inny niż wychowawca nauczyciel, przejmuje on
wszystkie odpowiedzialności i zadania wychowawcy dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci
ze Szkoły.
2. Wszyscy uczniowie klas I – III mają obowiązek podczas przerw i zajęć zgodnych z planem lekcji
przebywać pod opieką wychowawcy, w miejscu ustalonym przez wychowawcę.
3. Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną korzystający z obiadów udają się na stołówkę pod
opieka nauczyciela świetlicy.
4. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę i nie posiadają zgody na samodzielny powrót, a
korzystają z obiadów, udają się na stołówkę pod opieką rodzica/opiekuna.
5. Uczniowie, którzy posiadają zgodę na samodzielny powrót, a jedzą obiady po 4-tej godzinie
lekcyjnej, która jest ich ostatnią lekcją przebywają na stołówce pod opieką nauczyciela dyżurującego,
który po zakończeniu posiłku odprowadza ich do szatni.
6. Wszyscy uczniowie klas I – III, którzy po lekcjach oczekują na autobus, mają obowiązek
przebywania w czasie oczekiwania na autobus w świetlicy szkolnej. Na przystanek autobusowy
udają się pod opieką wyznaczonego pracownika Szkoły.
7. Wychowawcy klas I – III są zobowiązani odprowadzić dziecko nie uczestniczące w lekcjach religii
lub zwolnione na podstawie decyzji dyrektora z lekcji wychowania fizycznego lub zajęć
komputerowych do biblioteki szkolnej, gdzie sprawowana jest opieka, a także zorganizować
bezpieczną drogę z biblioteki na zajęcia szkolne.
8. W przypadku zachorowania dziecka na terenie Szkoły, rodzice zostaną poinformowani o sytuacji
telefonicznie przez wychowawcę lub pielęgniarkę szkolną i są zobowiązani odebrać dziecko
niezwłocznie ze Szkoły.
9. Oświadczenie o odbiorze dziecka (załącznik 1), a także oświadczenie o zgodzie na samodzielny
powrót dziecka (załącznik 2) rodzic osobiście przekazuje wychowawcy. Oświadczenia mogą być w
każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców.
10. Osoba upoważniona do odbioru, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie wychowawcy.
11. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone
przez orzeczenie sądowe w tej sprawie.
12. Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko
będzie wskazywał na brak możliwości zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie
alkoholowe, agresywne zachowanie). Wychowawca ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu
wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel Zespołu ma prawo wezwać Policję.
13. Załączniki do regulaminu:
a. Załącznik 1 - Oświadczenie – upoważnienie odbioru dziecka.
b. Załącznik 2 – Oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót dziecka.
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