ZASADY PEŁNIENIA OPIEKI NAD UCZNIAMI OCZEKUJĄCYMI NA
ZAJĘCIA W SZKOLE, ZWOLNIONYMI Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
ORAZ MAJĄCYMI ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE POZA SZKOŁĄ.
1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia w szkole są zobowiązani do
przychodzenia na te zajęcia nie wcześniej niż 15-10 minut przed ich
rozpoczynaniem się. Wyjątek mogą stanowić uczniowie, którzy
dojeżdżają do szkoły.
2. W przypadkach, kiedy uczeń przyszedł za wcześnie i znalazł się na
terenie szkoły musi mieć zapewnioną opiekę.
3. W pierwszej kolejności takim uczniem opiekuje się nauczyciel świetlicy.
4. Pracownicy obsługi winni zgłosić każdy przypadek ucznia, który nie
mając lekcji przebywa bez opieki i zgłosić fakt ten do dyrekcji szkoły.
5. Dyrekcja szkoły w takich przypadkach decyduje o tym, który pracownik
w danej chwili może pełnić opiekę nad uczniem.
6. Uczniowie zwolnieni z udziału w lekcjach religii są pod opieką
nauczycieli biblioteki.
7. Uczniowie mający lekcje dzielone, gdzie tylko część bierze udział w
zajęciach (np. wychowanie do życia w rodzinie) są pod opieka
nauczyciela świetlicy, a w przypadku jego nieobecności pod opieką
nauczycieli biblioteki.
8. W przypadkach, kiedy uczeń przychodzi do szkoły zbyt często o wiele za
wcześniej przed lekcjami należy powiadomić o tym wychowawcę, a on
rodziców ucznia.
9. Wobec uczniów, którzy notorycznie spóźniają się na lekcje powinny być
wyciągnięte konsekwencje, gdyż za ich bezpieczeństwo w tym czasie nikt
nie odpowiada.
10. Uczeń, który zakończył lekcje-zajęcia opuszcza teren szkoły.
11. Jeśli uczeń po skończonych lekcjach czeka w szkole na zajęcia
pozalekcyjne, to do momentu ich rozpoczęcia przebywa pod opieką
nauczyciela świetlicy lub nauczycieli biblioteki.
12. Uczniowie, którzy maja lekcje poza szkoła są pod opieką nauczyciela
prowadzącego te zajęcia.
13. Na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się na basenie lub hali
poza szkołą uczniowie są dowożeni lub dochodzą, analogicznie jest po
odbytych zajęciach.
14. Uczniowie mogą dochodzić na zajęcia samodzielnie (tylko jako pierwsze
lekcje dla klasy) lub kończyć zajęcia na obiektach zewnętrznych i stamtąd
wracać do domu (tylko jako ostatnie lekcje dla klasy) po wyrażeniu
pisemnej zgody przez rodziców.
15. Uczniowie dowożeni na basen lub halę poza szkołą oraz powracający do
szkoły są pod opieką nauczyciela, który prowadzi z nimi te lekcje
wychowania fizycznego.

16. Uczniowie, którzy są dowożeni z basenu lub hali do szkoły, aż do
rozpoczęcia przerwy są pod opieką nauczyciela, który miał z nimi te
zajęcia.
17. W czasie każdych innych zajęć lekcyjnych organizowanych poza szkołą
np.: wycieczki przedmiotowe, zajęcia sportowe, prelekcje i inne,
uczniowie mają zapewnioną opiekę zgodnie z przepisami dotyczącymi
organizowania takich form zajęć.
18. Wszystkie zajęcia lekcyjne organizowane poza szkoła muszą być
zgłoszone w odpowiednim terminie do dyrekcji szkoły i musi być
wyrażona zgoda na ich przeprowadzenie.

