
Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia 

w Szkole Podstawowej nr 53 

w Warszawie 
 
 

1. Zajęcia obowiązkowe rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do godziny określonej planem 

zajęć na dany rok szkolny. 

2. Od godz. 7:45 uczniowie mogą przebywać na szkolnych korytarzach pod opieką dyżurujących 

nauczycieli. Do tego czasu powinni przebywać w szkolnej świetlicy. Jeśli lekcje rozpoczynają 

się w późniejszych godzinach, uczniowie przychodzą najwcześniej na przerwę przed daną lek-

cją. Zapis ten nie dotyczy uczniów korzystających z konsultacji z nauczycielem przed godz. 

7:45. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bez-

pieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie szkoły i boiska – dotyczy to również górki 

znajdującej się na terenie szkoły (za bezpieczeństwo uczniów przebywających   w tym czasie 

na terenie obiektu odpowiadają rodzice i opiekunowie). 

4. W przypadku zgubienia klucza od szafki koszty dorobienia ponosi rodzic ucznia. 

W przypadku przenoszenia ucznia do innej szkoły lub zakończenia nauki w szkole,  rodzic 

oddaje klucz wychowawcy klasy.  

5. Wszystkich uczniów obowiązuje zmienianie obuwia, a od poniedziałku do czwartku noszenie 

stroju szkolnego. 

6. Podczas uroczystości szkolnych, konkursów i wycieczek (teatr, muzeum, koncert) uczniów 

obowiązuje szkolny strój galowy. 

7. Uczniowie korzystają ze szkolnej stołówki zgodnie z harmonogramem wydawania obiadów. 

 

8. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mają obowiązek zaraz po zakończeniu zajęć lek-

cyjnych zgłosić się do wychowawcy świetlicy, który odnotowuje w dzienniku czas jego po-

bytu. 

9. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiada wychowawca grupy. Uczeń może opuścić 

świetlicę jedynie z osobą, która jest upoważniona do tego na piśmie przez rodziców. Samo-

dzielne opuszczenie świetlicy i wyjście do domu możliwe jest tylko po przedstawieniu pisem-

nego oświadczenia rodzica. 

10. Jeżeli lekcja religii jest pierwszą lub ostatnią w planie lekcji, uczeń, po złożeniu przez rodzica 

stosownego oświadczenia, pozostaje w świetlicy szkolnej lub samodzielnie wraca do domu. 

11. Jeżeli uczeń nie uczęszcza na lekcje religii, które odbywają się między lekcjami,  przebywa w 

świetlicy szkolnej. 

12. Uczeń może być zwolniony ze szkoły przed zakończeniem zajęć na pisemną prośbę rodzica 

lub wysłaną do wychowawcy klasy przez dziennik elektroniczny. Informacja powinna zawie-

rać datę i godzinę wyjścia dziecka ze szkoły. W nagłej sytuacji uczeń może być zwolniony  



z danych zajęć przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub nauczyciela tych zajęć po przed-

stawieniu karty zwolnienia. Uczeń nie będzie zwalniany do domu na prośby telefoniczne ro-

dzica.  

13. Uczniowie posiadający ważne zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie ro-

dzica, mogą być zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, przebywają na zajęciach pod 

opieką nauczyciela.  

14. Jeśli uczeń jest zwolniony z zajęć na basenie, pozostaje w szkolnej świetlicy lub jest odbierany 

ze szkoły przez rodzica. 

15. Po zakończonej wycieczce wszyscy uczestnicy powracają do szkoły pod opieką nauczyciela. 

W zależności od planu lekcji pozostają na zajęciach lub wracają do domu.  

16. W razie nieobecności  nauczyciela uczniowie mają zastępstwo lub są pod opieką nauczycieli 

świetlicy szkolnej. 

 

17. Wszelkie zmiany w planie lekcyjnym umieszczane są w dzienniku elektronicznym. 

 

18. W miesiącach: IX, X, V, VI, w miarę przyjaznych warunków atmosferycznych, przerwy od-

bywają się na szkolnym boisku. Zasady spędzania przerw reguluje Regulamin spędzania 

przerw międzylekcyjnych. 

 

19. W czasie przerw zabrania się uczniom: biegania po korytarzach i schodach, siadania na para-

petach, otwierania okien i wychylania się przez nie,  a także innych zachowań noszących zna-

miona niebezpieczeństwa. 

 

20. Wszystkie problemy i zaistniałe konflikty podczas przerw uczeń zgłasza nauczycielowi dyżu-

rującemu, wychowawcy, pedagogowi, psychologowi szkolnemu lub pracownikom szkoły. 

 

21. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przed klasą i oczekują na nauczyciela. 

 

22. Po zakończonej lekcji pozostawiają salę w nienagannym porządku i jeżeli jest to ostatnia lekcja 

w planie, schodzą do szatni pod opieką nauczyciela.  

 

23. Zachowanie w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, świetlicy i sali gimnastycznej określają 

odrębne regulaminy, do których należy się dostosować. 

 

24. Za wszelkie zniszczenia na terenie szkoły z winy danego ucznia odpowiadają jego ro-

dzice/opiekunowie prawni. 

 

25. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych, szczegółowe zasady określa regulamin. 

 

Regulamin wchodzi w życie 25.09.2018 r 

 

 

 

 

 

 


