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I. Założenia regulaminu 
 
 

Podejmując działania specyficzne dla profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów stworzono 

procedury pomocne w tworzeniu przyjaznego klimatu naszej szkoły. 

 

Regulamin bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół w Krzymowie został 

sporządzony, aby zapewnić uczniom bezpieczne warunki przebywania w budynku szkolnym, 

na boiskach szkolnych oraz w trakcie organizacji dowozów. 

 

Stworzenie regulaminu było koniecznym z uwagi na bazę lokalową. W budynku 

Zespołu Szkół mieszczą się: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum.  

 

Drugi istotny powód, to nieprzestrzeganie przez uczniów zasad dotyczących 

bezpiecznego poruszania się po terenie szkolnym, a także podczas organizacji dowozów. 

 

Ze względów bezpieczeństwa i dobrej organizacji funkcjonują na terenie szkoły  

następująco oznaczone wejścia/wyjścia:  

 

 

A – wejście/wyjście do oddziałów przedszkolnych  

B – wejście/wyjście do gimnazjum od strony małego boiska 

C – wejście/wyjście do szkoły podstawowej przy szkolnej świetlicy 

D – wejście/wyjście przy kuchni szkolnej 

E – wejście/wyjście przy sali gimnastycznej 
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II. Procedury dotyczące bezpiecznego poruszania się uczniów  

Zespołu Szkół w Krzymowie po terenie szkoły 
 
 

1. Teren szkolny: 
 
 

 Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw międzylekcyjnych mają 

całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły  

(wyjątek – zajęcia dydaktyczne w terenie, prowadzone pod opieką nauczyciela  

lub zwolnienie ucznia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). 

 Uczniowie oddziałów przedszkolnych korzystają z wejścia/wyjścia  

do szkoły (A). 

 Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z wejścia/wyjścia C, przy świetlicy 

szkolnej. 

 Uczniowie gimnazjum korzystają z wejścia/wyjścia B, od strony małego boiska. 

 Uczniowie gimnazjum przerwy międzylekcyjne spędzają na górnych korytarzach, 

a uczniowie szkoły podstawowej na parterze. 

 W razie potrzeby uczniowie gimnazjum schodząc na dolny korytarz zachowują 

podstawowe zasady bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na młodszych 

kolegów.   

 Przerwy międzylekcyjne na wolnym powietrzu uczniowie spędzają przebywając 

tylko i wyłącznie na małym boisku oraz na terenie parku szkolnego pod opieką 

nauczyciela dyżurującego. 

 Uczniom zakazuje się przebywania w okolicy wejścia/wyjścia do szkoły od strony 

oddziałów przedszkolnych (A) oraz przy furtce. 

 Uczniowie nie blokują schodów, które służą jako ciąg komunikacyjny. 

 Uczniowie z terenu Krzymowa (niekorzystający z dowozów) przychodzą  

do szkoły najwcześniej dziesięć minut przed rozpoczynającymi się zajęciami.  

W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły, korzystają ze świetlicy 

szkolnej. 

 Uczniowie szkoły podstawowej mający zajęcia na piętrze, po dzwonku oczekują 

na nauczyciela przy dolnym obiekcie sportowym i pod jego opieką udają się do sal 

lekcyjnych lub na górny obiekt sportowy. 

 Uczniowie, którzy mają zajęcia w sali numer 16, dopiero po dzwonku na lekcje 

ustawiają się przy klasopracowni. Przerwy spędzają na korytarzach i boisku 

według ustalonych zasad. 

 Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z toalet na parterze, uczniowie 

gimnazjum na piętrze. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

w szkolnej świetlicy, oraz zajęcia odbywające się na piętrze. 

 Uczniom nie wolno przebywać pomiędzy drzwiami w głównych wejściach  

do szkoły. 

 Uczniowie wychodzą z klasy ostrożnie, aby nie uderzyć drzwiami osoby 

przebywającej na korytarzu. 

 Uczniowie stosują się do uwag i próśb nauczyciela dyżurującego. 
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2. Boiska szkolne/plac zabaw: 
 

Do terenu Zespołu Szkół dostępnego dla uczniów przynależą dwa boiska szkolne 

(duże i małe) oraz plac zabaw: 

 Boisko duże – przebywają uczniowie pod opieką nauczyciela podczas zajęć 

wychowania fizycznego lub przy okazji ogólnoszkolnych imprez  

(np. Dzień Sportu) organizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 

imprez i uroczystości. Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą korzystać z boiska 

pod opieką rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

 Boisko małe – przebywają na nim uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej 

podczas przerw międzylekcyjnych lub zajęć lekcyjnych, świetlicowych 

organizowanych na wolnym powietrzu. 

 Plac zabaw: korzystają z niego uczniowie pod opieką nauczycieli. 

Po zajęciach lekcyjnych z placu zabaw mogą korzystać dzieci pod opieką 

rodziców/ prawnych opiekunów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.   
 

Uczniom podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, uroczystości i imprez szkolnych 

organizowanych na terenie szkoły nie wolno przebywać w okolicach dużego boiska  

oraz za budynkiem szkoły i biblioteki. 

 
 

3. Zajęcia wychowania fizycznego: 
 

 Uczniowie dochodząc na zajęcia wychowania fizycznego oraz opuszczając obiekt 

sportowy mogą korzystać ze schodów przy salach gimnastycznych. 

 Uczniowie mający lekcję wychowania fizycznego, przerwę międzylekcyjną 

poprzedzającą zajęcia WF (w przypadku, gdy jest to pierwsza lekcja – czas tuż  

po przyjściu do szkoły) spędzają w szatni wychowania fizycznego przebierając  

się i przygotowując do zajęć WF. 

 Na terenie obiektu sportowego pełnią dyżur nauczyciele wychowania fizycznego 

wg. harmonogramu dyżurów na dany rok szkolny.  

 Uczniowie opuszczający obiekt sportowy, którzy korzystają ze stołówki szkolnej 

dochodzą do świetlicy przez teren szkoły podstawowej, dlatego uczniów 

zobowiązuje się do kulturalnego zachowania na terenie szkoły podstawowej oraz  

z uwagi na młodsze dzieci szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

 Uczniowie mający zajęcia na obiekcie sportowym (górnym lub dolnym),  

w sytuacji koniecznej korzystają z toalet na piętrze lub na parterze. 

 Strój sportowy uczniowie pozostawiają w wyznaczonym miejscu na terenie 

obiektu sportowego.  

 Uczniowie przebrani w strój gimnastyczny podczas przerw nie wychodzą poza 

obiekt sportowy. 

4. Świetlica szkolna, biblioteka: 
 

 Uczniowie mający zajęcia w świetlicy szkolnej lub bibliotece przerwę 

międzylekcyjną spędzają  na korytarzu lub boisku, dopiero po dzwonku 

przychodzą do szkolnej świetlicy lub biblioteki. 

 Podczas przerw obiadowych i herbacianych na świetlicę szkolną przychodzą tylko 

i wyłącznie uczniowie korzystający z obiadów lub herbaty. Wydawanie posiłków  

i napojów odbywa się według ustalonego przez wychowawców świetlicy grafiku 

na dany rok szkolny oraz zgodnie z Regulaminem Świetlicy. 

 Uczniowie przebywający na szkolnej świetlicy korzystają z toalet na dolnej 

kondygnacji. 
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5. Organizacja pomocy przedmedycznej : 

 
 

 W sytuacji nagłej zmiany stanu zdrowia ucznia podczas lekcji, niewymagającej 

bezpośrednio pierwszej pomocy, nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć innego 

ucznia, który to z kolei wzywa pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły. 

 Pielęgniarka lub inny wezwany pracownik szkoły zabiera chorego ucznia, udziela 

pomocy i decyduje o dalszym postępowaniu. W sytuacji poprawy stanu zdrowia 

ucznia  osoba opiekująca się nim zobowiązana jest odprowadzić go do klasy,  

w której odbywa lekcje.  

 Uczeń, który sam skorzystał z pomocy medycznej u pielęgniarki w czasie przerwy, 

pozostaje pod jej opieką. W sytuacji, gdy czas pobytu w gabinecie medycyny 

szkolnej wydłuża się poza ramy czasowe przerwy, o tym fakcie pielęgniarka 

szkolna jest zobowiązana poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w klasie chorego ucznia. Informację pielęgniarka przekazuje osobiście  

lub pisemnie przez wskazanego ucznia lub pracownika szkoły. 

 

III. Organizacja dowozów uczniów Zespołu Szkół w Krzymowie 

 

 Uczniowie, którzy korzystają z dowozów na zajęcia dydaktyczne, po opuszczeniu 

autokarów, zostają doprowadzani do furtki głównej przez opiekunów z autokarów.  

 W momencie wejścia uczniów na teren szkoły opiekę przejmują nauczyciele 

dyżurujący.  

 Uczniowie przyjeżdżający do szkoły tzw. drugą turą zobowiązani  

są do natychmiastowego wejścia na teren szkoły (opiekunowie autokarów 

dopilnowują wejścia uczniów na teren szkoły).  

Uczniowie oczekują na zajęcia dydaktyczne pod wyznaczonymi planem 

lekcyjnym klasami lub w szkolnej świetlicy. 

 Po dzwonku kończącym zajęcia dydaktyczne uczniowie z terenu Krzymowa 

(dochodzący do szkoły piechotą, dojeżdżający rowerem) sprawnie opuszczają 

teren szkoły. 

 Uczniowie korzystający z dowozów, udają się do wyznaczonych klasopracowni 

/sala numer 3 oraz sala numer 6, na piętrze/ i tam pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela oczekują na dowóz.  

 Uczniowie z miejscowości Tury oczekują na dowóz w szkolnej świetlicy.  

 Uczniowie  ZSwK mają zakaz poruszania się na jednośladach po terenie szkoły 

/uczniowie znajdując się na terenie szkoły muszą doprowadzać skuter/rower  

do drogi lub w miejsce postoju/. 
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IV. Postanowienia końcowe: 

 Po dzwonkach na lekcje każda klasa ma obowiązek ustawienia się w pary  

i kulturalnego oczekiwania na nauczyciela.  

 Tornistry /plecaki/torby/ w czasie przerw są ustawione przy salach, w których 

uczniowie będą odbywać zajęcia. Za ustawienie tornistrów/toreb/plecaków 

odpowiadają uczniowie klasy, uwagę zwracają na to dyżurni danej klasy  

oraz dyżurujący nauczyciele.  

 Uczniowie zostawiają swoje ubrania na wieszakach w miejscach dla nich 

wyznaczonych.  

 W przypadku sprzyjających warunków pogodowych uczeń korzystający  

z dowozu, ale mieszkający stosunkowo niedaleko od szkoły na zajęcia lekcyjne 

może przybyć rowerem, skuterem lub piechotą. Rodzic takiego ucznia  

z początkiem roku szkolnego u wychowawcy klasy podpisuje oświadczenie  

o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka podczas drogi do i ze szkoły.  

 Rodzic/prawny opiekun/osoba pełnoletnia odbierający ucznia w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych wypełnia kartę odbioru dziecka. 

 Na początku roku szkolnego rodzice i uczniowie klas pierwszych  

są zapoznawani z wzorem pisemnego zwolnienia ucznia z lekcji. 

 Za nieprzestrzeganie ustalonego Regulaminu Bezpieczeństwa wobec uczniów 

wyciągane będą konsekwencje zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 O nagminnym łamaniu przez uczniów ustalonych zasad informowani będą 

rodzice. 

 Uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są do noszenia kamizelek 

odblaskowych, uczniowie gimnazjum noszenia elementów odblaskowych. 

 Podczas szkolnych wycieczek rowerowych zaleca się używanie kasków.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Regulamin został poddany konsultacjom z: 

 Samorządem Uczniowskim, 

 Radą Rodziców, 

 Pracownikami obsługi, 

 Dyrekcją Szkoły. 

 

 Na początku roku szkolnego wychowawcy zobowiązani są zapoznać uczniów  

z regulaminem do dnia 15 września.  

 

 Regulamin bezpieczeństwa jest dokumentem otwartym. W sytuacji stworzenia 

kolejnych ustaleń dla dobra i bezpieczeństwa uczniów zostaną one dopisane  

do regulaminu po uprzednim zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

 


