
IV. Procedura  organizowania  zajęć  dydaktycznych. 

IV.1. Rozpoczynanie i zakończenie zajęć szkolnych 
1. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.  
2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia, a w czasie przerwy nauczyciel dyżurujący. 
3. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w godz. 6.50 – 

7.50 i od zakończenia zajęć do godz.  17.00. 
4. Od 7.50 do 8.00 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli    

pełniących dyżury na korytarzach.  
5. W przypadku odwołania zajęć wychowawca dzień wcześniej informuje rodziców o wcześniejszym 

zakończeniu lekcji. Gdy odwołanie następuje w dniu bieżącym dzieci przechodzą pod opiekę 
nauczycieli  świetlicy lub innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia nieuczęszczającego do świetlicy, odbierający osobiście dziecko ze 
szkoły, zobowiązani są zgłosić się zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych dziecka. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
8. Uczniowie klas pierwszych mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu jeśli  ukończyli 7 lat.  
9. Uczniowie klas pierwszych, których rodzice nie wyrazili zgody na samodzielny powrót ze szkoły do 

domu lub uczniowie, którzy nie ukończyli 7 lat, są odprowadzani przez nauczyciela po lekcjach do 
szatni i tam przekazani rodzicowi/ opiekunowi prawnemu, osobie upoważnionej do odbioru dziecka 
lub do świetlicy. 

10. Odbiór dziecka przez inną osobę niż rodzic/ opiekun prawny jest możliwy tylko na podstawie 
pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych.  

11. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia pisemnych upoważnień dla osób 
mogących odbierać dziecko w ich imieniu ze szkoły. 
 

 
IV.2. Organizacja zajęć dydaktycznych  
1. Czas zajęć lekcyjnych liczy się od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć 

uczniów.  
2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.  
3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie  oddalać 

się poza jej teren.  
4. Nauczyciel na każdej lekcji zaznacza w dzienniku elektronicznym obecność, nieobecność i spóźnienia 

uczniów oraz wpisuje temat lekcji / zajęć.  
5. O planowanych zmianach w planie lekcji uczeń zostaje poinformowany ustnie co najmniej dzień 

wcześniej  przez wychowawcę lub innych nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora, a rodzice/ 
opiekunowie prawni  ucznia poprzez dziennik elektroniczny. 

6. W czasie pobytu w szkole uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń elektronicznych zakłócających tok lekcji.  

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, odpowiadają za to 
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.  

8. Opiekunowie pomieszczeń posiadających odrębne regulaminy ( sala informatyczna, sala gimnastyczna, 
biblioteka, świetlica) zapoznają  z nimi uczniów na  początku roku szkolnego.  

9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia nieobowiązkowe (religia, etyka) i nie jest to ich pierwsza 
lub ostatnia lekcja przebywają pod opieką nauczyciela w świetlicy, bibliotece szkolnej, u pedagoga, 
psychologa szkolnego lub innego  nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

10. Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, przychodzą na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia 
zajęć z domu lub oczekują na zajęcia w świetlicy, nie mogą w tym czasie przebywać na korytarzach 
szkolnych. 

 



 
 IV.3. Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli 
1. Nauczyciel:  

a) niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z 
harmonogramem dyżurów,  

b) zajmuje miejsce -  stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na  
lekcje,  

c) zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania,  
d) w miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje 

polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, 
e) obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie 

jest w stanie sam usunąć,  
f) zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego 

lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników 
szkoły,  

g) w miarę możliwości ustala winnego niszczenia mienia szkolnego (okna, drzwi, gazetki, itp.), 
powiadamia jego wychowawcę i dyrektora szkoły,  

h) jeśli  podczas pełnienia dyżuru zdarzył się na terenie szkoły wypadek, w wyniku którego został 
poszkodowany uczeń, powiadamia pielęgniarkę , która udziela pierwszej pomocy, wzywa 
pogotowie ratunkowe i informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz 
dyrektora szkoły, 

i) jeśli, zdarzył się wypadek, a pielęgniarka jest nieobecna, powiadamia dyrektora szkoły,  
j) zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych,  
k) pełni dyżur w sposób czynny, nie zajmując się sprawami postronnymi i nie pozwala, aby inne  

czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru,  
l) nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa,  
m) przyjmując zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie, a 

w przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację dyrektorowi, który 
wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru. 

2. Miejscem dyżuru są korytarze, sanitariaty, szatnie klas I-III i IV-VIII, korytarz przy sali gimnastycznej 
wraz z szatniami.  

3. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.50 i odbywają się zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez 
dyrektora.  

4. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym    
zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy. 

5. Uczniowie:  
a) w czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, 

nie hałasują), 
b) przebywają na korytarzu przy sali, gdzie mają mieć zajęcia lekcyjne, 
c) po korytarzu przemieszczają z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa,  
d) siadają tylko w miejscach do tego przeznaczonych,  
e) przebywają w salach tylko pod opieką nauczycieli,  
f) mogą udać się do biblioteki, 
g) korzystają z toalet szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
h) dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność. 
6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw 

poza budynkiem, w wyznaczonych miejscach na terenie szkolnym . 
7.  Wychowawcy klas na początku roku szkolnego zapoznają uczniów z zasadami spędzania przerw 

międzylekcyjnych. 
 


