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Załącznik nr 1 do Regulaminu Bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego 

we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19 

 

 

 

WYKAZ REGULAMINÓW dotyczących: 

- korzystania z pomieszczeń i obiektów należących do szkoły 

- korzystania z pomieszczeń i obiektów nie należących do szkoły: 

pływalnia/wyjścia i wycieczki szkolne 

SPIS  

1.    Ogólne zasady przebywania na terenie szkoły 

2.    Regulamin sali lekcyjnej 

3.    Regulamin pracowni chemicznej 

4.    Regulamin pracowni przyrodniczej/biologicznej 

5.    Regulamin pracowni fizycznej 

6.    Regulamin pracowni technicznej 

7.    Regulamin pracowni komputerowej 

8.    Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci 

9.    Regulamin biblioteki szkolnej 

10.    Regulamin stołówki szkolnej 

11.    Regulamin oraz instrukcje BHP- kuchnia szkolna 

12.    Regulamin szatni szkolnej i użytkowania szafek  

13.    Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 

14.    Zasady korzystania z szatni przy sali gimnastycznej 

15.    Zasady korzystania ze sprzętu sportowego zgromadzonego w magazynkach  sportowych 

16.    Zasady zachowania podczas zajęć i zawodów sportowych 

17.    Regulamin korzystania z boiska szkolnego 

18.    Regulamin korzystania z placu zabaw 

19.    Regulamin świetlicy szkolnej 

20.    Regulamin monitoringu wizyjnego 

21.    Regulamin korzystania z pływalni  

22.    Regulamin wyjść i wycieczek 
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OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

 
Bezpieczna droga dziecka do szkoły: 

1. Za przyprowadzenie dziecka do szkoły i odprowadzenie dziecka do domu odpowiadają rodzice/ 
opiekunowie prawni. 

2. Nauczyciele klas pierwszych w pierwszych dniach września przeprowadzają zajęcia w terenie pokazując 
dzieciom zasady bezpiecznego dojścia do szkoły. 

3. Wychowawcy wszystkich klas przypominają w pierwszych tygodniach września zasady dotyczące 
bezpiecznego dojścia do i ze szkoły. 

4. Uczniowie po zakończonych lekcjach zobowiązani są opuścić teren szkoły z wyjątkiem uczniów 
przebywających w świetlicy szkolnej lub w czytelni.  

 
Rozpoczęcie lekcji w szkole: 

 
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia do szkoły i nie spóźniania się na lekcje. 
2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.  
3. Uczniowie, którzy ze względu na pracę rodziców muszą przyjść wcześniej do szkoły oczekują na 

rozpoczęcie lekcji w świetlicy szkolnej. 
4. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.30 (od 6.30 do 7.00 – świetlica zbiorcza , następnie podział 

na grupy) do rozpoczęcia lekcji. 
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły przed 

wyznaczonymi godzinami dyżurów lub godzinami pracy świetlicy oraz za dziecko, które nie zgłosiło się 
do świetlicy. 

6.  Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i w czasie pracy świetlicy uczeń 
pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, których polecenia 
zobowiązany jest respektować. 

7. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne i zajęcia świetlicowe, a także podczas 
przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać terenu szkolnego.   

8. Wychowawcy klas  I - III  lub nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję w tych klasach zabierają dzieci  
ze świetlicy porannej  o godz. 7.45  

9. Wychowawcy  klas  I - III, którzy rozpoczynają lekcje na drugą zmianę również przed lekcjami zabierają 
dzieci  z sal świetlicowych  i  przechodzą z uczniami  do sali lekcyjnej. 

10. Dyżur nauczycieli klas IV- VIII przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się w salach lekcyjnych 
punktualnie o  godzinie 7.45. 

11. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia w szkole identyfikatora z imieniem  
i nazwiskiem.  

12. Każdorazowo wchodząc do szkoły  oraz wychodząc z budynku szkoły nauczyciele oraz wszyscy 
pracownicy szkoły zobowiązani  są do  przyłożenia karty do czytnika kart .  

13. Główne drzwi wejściowe do szkoły są elektronicznie otwierane przez woźną szkolną. 
14. Drzwi wejściowe do części szkoły – segment A – wyposażone sa w wideodomofon. 

Drzwi otwierane   są w godzinach 7.00 – 8.00 podczas przyjścia dzieci do szkoły  
oraz w godzinach określonych jako czas odbioru dzieci.   

15. Drzwi wejściowe do szkoły – segment D – wyposażone sa w wideodomofon. 
Drzwi otwierane   są w godzinach 7.00 – 8.00 podczas przyjścia dzieci do szkoły  
oraz w godzinach określonych jako czas odbioru dzieci.   
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16. W godzinach przebywania uczniów  na terenie Szkoły, do Szkoły  nie wchodzą inne osoby poza 
pracownikami szkoły.  

17. W godzinach 7.00 - 8.00 uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię- gdzie zmieniają obuwie (do czego 
zobowiązani są przez cały rok) oraz pozostawiają kurtki.  

18. Uczeń pozostawia obuwie zmienne w szatniach w  szafce (klasy starsze)  lub w podpisanym 
materiałowym worku (klasy młodsze).  

19. Uczniowie przebierają się w szatni i przechodzą do wyznaczonej świetlicy porannej lub bezpośrednio 
do sali  

20. Osoby umówione do sekretariatu, na spotkanie z pracownikiem szkoły  mogą wejść  na teren szkoły 
wyłącznie wejściem głównym po określeniu pracownikowi portierni  celu wizyty. 
 

 

W sali lekcyjnej : 
 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie 
klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   

2. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, a dwie przerwy: śniadaniowa i obiadowa,  po 15  minut.  
Organizacja przerw odbywa się po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych.   

4. O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczniowie i ich opiekunowie są informowani przez 
wychowawcę  poprzez dziennik elektroniczny.  

5.  O doraźnych zmianach w planie lekcji uczniowie klas są informowani przez wychowawcę w formie  
j. w.  

6. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.   

7. Podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką osób prowadzących te 
zajęcia.   

8.  Każda sala lekcyjna ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku 
września i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

9. Przebywanie w każdej klasopracowni, świetlicy, sali gimnastycznej, na boisku, placu zabaw powinno 
być zgodne z regulaminem obowiązującym w tych miejscach. 

10. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za co odpowiadają 
dyżurni i nauczyciel, który prowadził zajęcia.   

11. Przed wyjściem z sali na przerwę nauczyciel otwiera okna, aby wywietrzyć  pomieszczenie.  
12. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji odpowiada nauczyciel: 
a. Każda lekcja rozpoczyna  się od sprawdzenia obecności uczniów oraz odnotowania nieobecności   

w dzienniku lekcyjnym, 
b. podczas zajęć uczniowie nie mogą zostać w sali bez opieki, 
c. jeśli nauczyciel musi w wyjątkowej sytuacji wyjść z sali, zgłasza fakt  nauczycielowi z sali obok (sytuacja 

taka nie zwalnia jednak nauczyciela  z odpowiedzialności za uczniów), 
d. podczas lekcji nauczyciel nie prowadzi rozmów z   innymi osobami (w wyjątkowych sytuacjach - jeśli 

podczas lekcji przyjdzie gość – nauczyciel nie może pozostawić uczniów w sali - w takiej sytuacji 
nauczyciel pozostaje przy uczniach wraz z gościem w sali), 

e. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 
13. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia nauczyciel  poprzez przewodniczącego klasy lub dyżurnego 

informuje pielęgniarkę lub sekretariat szkoły. 
14. W przypadku nagłego wypadku należy natychmiast (!!)udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,  

o zaistniałej sytuacji  powiadomić rodziców ucznia, inspektora ds. bhp oraz dyrektora szkoły. 
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15. Uczniowie witają gości odwiedzających daną  klasę poprzez krótkie powstanie z miejsc, zachowując 
ciszę. 

16. Uczniowie zwracają się do nauczycieli „Proszę Pani”, „Proszę Pana”, mówiąc o nauczycielu wymieniają 
jedynie nazwisko, nie używają imion nauczycieli.  

 

 

Zwolnienie ucznia z lekcji, odwołanie lekcji, usprawiedliwienie nieobecności: 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani są  do systematycznego wysyłania dziecka do szkoły, 
uczeń może opuścić lekcje wyłącznie w przypadku choroby, czy wizyty u lekarza. 

2. Wszystkie informacje dotyczące usprawiedliwienia nieobecności ucznia, odwołania zajęć, wpisywane 
są do zeszytu informacyjnego lub przekazane drogą mailową poprzez system Librus Synergia, 

3. Uczeń nie może opuścić Szkoły bez zgody wychowawcy klasy lub nauczyciela, z którym będzie miał 
lekcje (nauczyciel, wychowawca zwalnia ucznia wyłącznie po otrzymaniu pisemnej prośby od rodziców 
lub poprzez osobiste przyjście rodzica do szkoły i zwolnienie dziecka  z lekcji – nie zwalnia się uczniów 
telefonicznie). 

4. Zwolnienie z lekcji odbywa się poprzez wpis informacji od  rodziców zgodnie z wzorem zamieszczonym 
w  zeszycie  informacyjnym- wychowawca przechowuje informację w teczce wychowawcy do końca 
roku szkolnego.  

5. Wychowawca lub nauczyciel, który zwalnia ucznia informuje pracownika portierni o tym fakcie. 
6. Uczeń, który był nieobecny w Szkole, jest zobowiązany natychmiast po powrocie do szkoły okazać 

wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności zapisane w zeszycie informacyjnym, podpisane przez 
rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Usprawiedliwienie nieobecności w Szkole (z podaniem 
przyczyny) rodzic może przekazać także poprzez wiadomości w systemie Librus. 

7. Rodzic jest zobowiązany do codziennego sprawdzania informacji w zeszycie i potwierdzania tego faktu 
podpisem, jak również systematycznego odczytywania korespondencji w systemie Librus Synergia. 

8. Brak podpisu, czy brak potwierdzenia o odczytaniu maila nie zwalnia rodzica z odpowiedzialności  
za zapewnienie bezpieczeństwa dziecku. 

9. Wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności uczniów wychowawca odnotowuje w zeszycie realizacji 
obowiązku szkolnego do dziesiątego  dnia każdego miesiąca. 

10. Za prowadzenie zeszytu realizacji obowiązku szkolnego oraz podjęcie stosownych działań w stosunku 
do uczniów odpowiadają pedagodzy szkolni oraz wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem.  

11. Sekretarz Szkoły  prowadzi dokumentację  związaną z realizacją obowiązku szkolnego uczniów. 
12. W przypadku choroby lub nagłej nieobecności nauczyciela w pracy informacja o zwolnieniu uczniów 

opisana jest przez wicedyrektora w księdze zastępstw. 
13. Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (po wcześniejszym powiadomieniu 

wicedyrektora szkoły) odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub w przypadku nagłej nieobecności 
wicedyrektor. 

14.  Za odwołanie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne  
oraz za bezpieczeństwo dzieci przed zajęciami i podczas tych zajęć odpowiada organizator.  

 

Zasady obowiązujące uczniów klas I – III podczas przerwy: 
 

1. Wychowawcy klas I- III samodzielnie regulują czas pracy  - ustalają  przerwę na odpoczynek, biorąc pod 
uwagę potrzeby uczniów. 

2. Uczniowie z klas I-III spędzają przerwę w sali, na korytarzu przy swojej sali, na placu zabaw,  
na podwórku ( wszystkie dzieci w tym samym miejscu pod opieką wychowawcy), zachowując ciszę by 
nie przeszkadzać innym w zajęciach). 

3. Na korytarzu nie mogą przebywać  więcej niż dwie klasy jednocześnie. 
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4. Wychowawcy klas uwzględniając warunki pogodowe oraz stan zanieczyszczenia powietrza zapewniają 
dzieciom codzienny pobyt na świeżym powietrzu ( plac zabaw, boisko, teren zielony) – zawsze pod 
opieką wychowawcy klasy. 

5. W szkole obowiązuje ruch prawostronny, wychowawca klasy prowadzi  skuteczną edukację, aby 
uczniowie zawsze przemieszczali się idąc prawą stroną. 

6. Uczniowie po spędzeniu przerwy na korytarzu ustawiają się pod salą w oznaczonym miejscu dla danej 
klasy, niedozwolone jest bieganie uczniów po szkolnych korytarzach, uczniowie podczas przerwy 
bawiąc się  nie hałasują. 

7. Wszystkie problemy oraz  zaistniałe konflikty podczas przerwy uczniowie klas I-III zgłaszają  
wychowawcy ( lub nauczycielowi, z którym mają zajęcia). 

8. Za bezpieczeństwo uczniów klas I-III podczas przerwy odpowiada wychowawca lub nauczyciel, który 
ma z klasą zajęcia. 

9. Wychowawcy klas I -III na początku roku szkolnego ustalają ze swoją klasą zasady obowiązujące 
uczniów w trakcie trwania przerw między zajęciami 

10. Zasady w formie pisemnej umieszczone są w widocznym miejscu w klasie i przypominane są  
dzieciom systematycznie przez nauczyciela. 

 

Zasady obowiązujące uczniów klas IV-VIII  podczas przerwy: 
 

1. Uczniowie z klas IV-VIII  po dzwonku na przerwę spokojnie wychodzą z klasy i prawą stroną przechodzą 
pod salę, w której będą mieli następną lekcję. 

2. Uczniowie ustawiają tornistry w oznaczonych miejscach przed salą,  pod ścianami , uszy tornistra 
powinny być skierowane do ściany. 

3. Uczniowie  spędzają przerwę przed salą, w której będą mieli następną  lekcję .  Wyjątek stanowią 
uczniowie, którzy, kolejną lekcję mają zaplanowaną w sali nr 38 (oczekują na nauczyciela pomiędzy 
gabinetem pielęgniarki,  a salą nr  9), w salach 63, 31,16 (oczekują na nauczycieli w holu głównym) . 

4. Po zakończonej przerwie  uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do  wyciszenia się i ustawienia 
przed salą w wyznaczonym miejscu. Dopilnowanie ustawienia uczniów przed salą jest obowiązkiem 
każdego nauczyciela. 

5.  W okresie wiosennym i letnim uczniowie klas IV-VIII  długie przerwy mogą spędzać na świeżym 
powietrzu w atrium, pod opieką nauczycieli dyżurnych (szczegółowe zasady określa komunikat ). 

6. Wszystkie problemy oraz  zaistniałe konflikty podczas przerwy uczniowie zgłaszają nauczycielowi 
dyżurującemu. 

7. Za bezpieczeństwo uczniów klas IV- VIII w czasie przerwy odpowiadają nauczyciele zgodnie z grafikiem 
dyżurów:  

• nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów; 
• dyżur pełniony jest aktywnie,  zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie dyżurów, do momentu 

przyjścia nauczycieli i objęcia przez nauczycieli opieki nad uczniami; 
• za nauczyciela nieobecnego w pracy, dyżur pełni nauczyciel - zastępca (zgodnie z planem w księdze 

zastępstw); 
• organizację i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala wicedyrektor oraz nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora  po uwzględnieniu potrzeb szkoły;  
• nadzór nad pełnionymi dyżurami pełnią wicedyrektorzy. 
8. Podczas przerwy uczniowie  zobowiązani są do przestrzegania zasad: 

• życzliwego   zachowania  wobec kolegów; 
• bezzwłocznego  wykonania  poleceń nauczyciela; 
• zachowywania ciszy; 
• po zakończonej przerwie ustawienia się  w wyznaczonym miejscu;  
• po zakończonej  lekcji przejście pod salę , gdzie będzie się odbywała kolejna lekcja; 
• poruszanie  się w szkole prawą stroną (bardzo ważne przy chodzeniu po schodach);  
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• ustawianie tornistra przed salą (koniecznie pod ścianą w wyznaczonym miejscu) tak, aby nie stanowił  
zagrożenia dla kolegów i koleżanek oraz wszystkich innych poruszających się po korytarzach; 

• spędzanie krótkiej przerwy na korytarzu pod salą, gdzie będzie kolejna lekcja, a długiej  przerwy w sali 
jedząc śniadanie; 

• nie wychodzenie  poza teren szkoły; 
• nie otwierania okien;  
• nie przebywanie  bez potrzeby w toalecie; 
• dbałość o czystość i porządek w szkole; 
• ponoszenie odpowiedzialności za przyniesione do szkoły rzeczy.  

 

 

Telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne: 
 
1. Podczas  pobytu w szkole  obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych  (aparaty telefoniczne powinny być wyłączone  i schowane). 
2. W przypadkach szczególnych szkoła zapewnia uczniom kontakt z rodzicami, w związku z czym uczeń 

nie ma potrzeby posiadania telefonu w szkole.  
3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie 
czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.  

4. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 
podczas zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela.  

5. O możliwości korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń podczas wycieczek decyduje 
kierownik wycieczki w porozumieniu z rodzicami.  

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3, MP4 czy aparatu 
fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne 
jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami 
etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.  

7. Wychowawca klasy/nauczyciel informuje rodziców  o naruszeniu zasad  i poucza  o konsekwencjach  
(w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników Szkoły lub 
uczniów). W przypadku  łamania zasad uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.  

8. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 
traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.  

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELI: 
 
1. Nauczyciel ma obowiązek wyciszyć telefon komórkowy podczas lekcji. 
2. Jeśli nauczyciel czeka na ważną informację, ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczniów  

na początku lekcji.   
3. Każdy nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniami zasady korzystania z telefonów komórkowych na 

lekcji, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem.   
 
 

Apele i uroczystości szkolne: 

1. Organizacja apeli, imprez i uroczystości odbywa się według ustalonego harmonogramu na dany rok 
szkolny lub doraźnie organizowanych imprez zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.  

2. Nadzór nad organizacją sprawują organizatorzy lub wyznaczeni nauczyciele.  
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3. Sprzęt nagłaśniający obsługuje osoba wyznaczona przez  kierownika gospodarczego lub starszego 
specjalistę ds. administracyjno-gospodarczych.  

4. Odpowiedzialność za właściwe użytkowanie sprzętu ponosi organizator.  
5. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem,  

z którym mają zajęcia/lekcje  w wyznaczonym miejscu.   
6. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:  
a) sprawdzić obecność uczniów,  
b) przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej 

oraz (w przypadku świąt państwowych) szacunku do symboli narodowych. 
7. Nauczyciel zajmuje miejsce obok klasy, nad którą sprawuje opiekę.  
8. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami wracają do klas według ustalonej 

kolejności.  
9. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo, w porozumieniu z innymi nauczycielami, 

zaangażować uczniów Szkoły do organizacji imprezy. Próby, w miarę możliwości, odbywają się po 
zajęciach lekcyjnych.  

10. Po zakończeniu uroczystości organizator (osoba odpowiedzialna) podejmuje niezbędne działania  
w celu przygotowania użytkowanego pomieszczenia do pełnienia zadań zgodnych z przeznaczeniem.  

11. Informacja na temat stroju odświętnego podawana jest co najmniej 2 dni przed uroczystością.  
12. Dopuszcza się możliwość zorganizowania imprezy szkolnej poza szkołą. Uczniowie udają się na miejsce 

imprezy pod opieką wyznaczonych osób, w tym rodziców, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.  
13. W czasie trwania imprezy uczniowie zachowują się stosownie do uroczystości.   
 

 

Dyskoteki, zabawy szkolne: 
 
1. Za przygotowanie dyskoteki, zabawy odpowiada organizator.   
2.  O zamiarze zorganizowania dyskoteki, zabawy szkolnej organizator z wyprzedzeniem zawiadamia   

dyrektora szkoły.   
3. Na bal karnawałowy do sali uczniowie schodzą z wychowawcą lub nauczycielem wyznaczonym do 

opieki, który pozostaje z nimi w sali przez cały czas trwania zabawy lub pełni dyżur w godzinach 
wyznaczonych przez wicedyrektora.  

4.  Uczniowie w czasie balu przebywają w sali 37 - konieczność pójścia do toalety zgłaszają nauczycielowi. 
Korzystają z toalety przy stołówce.  

5.   Na poczęstunek uczniowie udają się w wyznaczone miejsce pod opieką nauczyciela.  
6.   W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki lub zabawy szkolne jako forma 

zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły. Czas trwania dyskoteki i zabawy określa dyrektor 
szkoły. 

7.   Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce (poza pełnoletnimi osobami obsługującymi 
zabawę, dyskotekę).  

8.  Uczniowie klas IV-VIII są odbierani przez rodziców lub wracają samodzielnie do domu tylko w przypadku 
pisemnej zgody rodziców dotyczącej tej imprezy.   

9.   Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom bawiącym się podczas dyskoteki lub zabawy  opiekę nad nimi 
sprawują wychowawcy klas biorących udział w zabawie, dyskotece.  

10. W czasie zabawy uczniowie nie opuszczają budynku szkoły.  
11. W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego zachowania przez ucznia organizator ma  obowiązek 

wezwać jego rodziców w celu zabrania przez nich dziecka do domu.  
Imprezy klasowe : 

 
1. Uczniowie mogą organizować imprezy i zabawy z własnej inicjatywy za pośrednictwem wychowawcy 

klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego lub innego nauczyciela.  
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2. Za przygotowanie imprezy odpowiada organizator.   
3. O zamiarze zorganizowania imprezy klasowej organizator zawiadamia dyrektora szkoły.   
4. W związku z organizowaną imprezą uczniowie mają obowiązek: 
 a) przedłożyć do dyrekcji szkoły na tydzień przed planowanym terminem imprezy pisemną prośbę  

o organizację imprezy z pisemną akceptacją wychowawcy klasy – prośba powinna zawierać termin,  
czas trwania i miejsce planowanej imprezy, proponowany scenariusz oraz własnoręczne podpisy 
minimum 2 dorosłych opiekunów wyrażających zgodę na pomoc w organizacji imprezy,  

b) uporządkować miejsce imprezy po jej zakończeniu,  
c) naprawić wszelkie wynikłe w trakcie trwania imprezy szkody, przy czym koszty pokrywają organizatorzy 

z własnych funduszy w terminie do 3 dni po jej zakończeniu.  
5. Wszystkie imprezy klasowe odbywają się po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dopuszcza się w szczególnych 

wypadkach (każdorazowo za zgodą Dyrektora Szkoły) zorganizowanie imprezy klasowej w czasie lekcji, 
pod warunkiem, że czas jej trwania nie przekroczy 2 godzin lekcyjnych. 

 

Zakończenie lekcji /zajęć: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie na początku roku szkolnego otrzymują od wychowawcy informację  
o tym, że za przyprowadzenie i odebranie dziecka ze Szkoły odpowiadają rodzice lub prawni 
opiekunowie ( również dotyczy to zajęć pozalekcyjnych oraz imprez w godzinach popołudniowych). 

2. Uczniowie z klas IV-VIII  po zakończonych lekcjach schodzą do szatni, przebierają się i wychodzą  
ze Szkoły.  

3. Opiekę nad uczniami w szatni pełnią pracownicy obsługi – szatniarki oraz nauczyciel dyżurny. 
4. Uczniowie z klas I - III są odprowadzani po zakończonych zajęciach do szatni przez wychowawcę  

lub nauczyciela kończącego w tym dniu zajęcia z klasą. 
5. Uczniowie klas I - III, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka pod opieką 

wychowawców świetlicy są odprowadzani przez wychowawcę klasy lub nauczyciela kończącego  
w tym dniu zajęcia z klasą do świetlicy szkolnej. 

6. Uczniowie klas starszych, których rodzice złożyli deklarację pozostawiania dziecka w świetlicy,  
po zakończonych lekcjach przechodzą bezpośrednio do wyznaczonej świetlicy. 

7. Wychowawca grupy świetlicowej odnotowuje moment przyjścia dziecka do świetlicy poprzez wpis  
do dziennika. 

8. Obecność dziecka w świetlicy sprawdzana jest systematycznie na każdej godzinie.  
9. Dzieci ze świetlicy wychodzą na zajęcia pozalekcyjne tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia. 
10. Wyjścia ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne są odnotowywane w dzienniku świetlicy. 
11. Uczeń może wyjść ze świetlicy, jedynie z osobą, która jest pisemnie upoważniona do tego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów (godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy wychowawca odnotowuje w 
dzienniku). 

12. Wychowawca świetlicy każdorazowo przed wyjściem na boisko lub plac zabaw przypomina dzieciom 
zasady bezpiecznej zabawy w tych miejscach. 

13. Dzieci z danej grupy  podczas wyjścia na podwórko przebywają wyłącznie w miejscu, gdzie jest obecny 
wychowawca ich grupy. 

14. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiada wychowawca grupy: 
a. podczas zajęć świetlicowych wychowawca nie może pozostawić uczniów bez opieki (konieczne wyjście 

zgłasza wychowawcy z sali obok, nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za uczniów); 
b. kontrolę nad sprawowaną opieką pełni kierownik świetlicy oraz wicedyrektor zgodnie z rejonem 

nadzoru; 
c. rodzice i inne upoważnione osoby odbierające dzieci ze świetlicy są zobowiązane poinformować o 

swoim przyjściu przez wideodomofon; 
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d. rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbierania dzieci ze szkoły odbierają dzieci  
po odprowadzeniu dziecka do drzwi przez wychowawcę ; 

e.  rodzice/prawni opiekunowie oczekujący  na dzieci, przebywają wyłącznie w wyznaczonym miejscu  - 
na dziedzińcu szkoły , przed wejściem do segmentów A lub D ; 

f. we wrześniu rodzic/opiekun prawny przekazuje wychowawcy w formie pisemnej „hasło”, znane 
wyłącznie rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz wychowawcy, które zostanie zapisane do  dziennika 
– celem identyfikowania osób odbierających dzieci podczas nieobecności wychowawcy danej grupy 
świetlicowej. 

 

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie jego wyboru oraz 
deklaracji rodziców. Deklaracja rodzica stanowi zobowiązanie ucznia do uczestniczenia w tych 
zajęciach. Stała rezygnacja z zajęć jest możliwa  jedynie na podstawie pisemnej zgody rodzica.   

2. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez dyrektora. 
3. Jeśli zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się później niż bezpośrednio po zakończonych lekcjach, 

uczniowie na zajęcia pozalekcyjne mogą oczekiwać wyłącznie pod opieką nauczyciela w świetlicy lub w 
czytelni. 

4. Szkoła nie sprawuje opieki nad uczniami przebywającymi w innych miejscach i nie zezwala na 
obecność uczniów po lekcjach w innych miejscach niż biblioteka  lub świetlica. 

5. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą na zajęcia pozalekcyjne nie wcześniej niż  pięć minut przed 
rozpoczęciem zajęć. 

6. Po uczniów klas I-III przebywających w świetlicy szkolnej przed zajęciami przychodzi nauczyciel 
prowadzący zajęcia.  

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są zobowiązani do dyżuru  przed rozpoczęciem zajęć- 
zgodnie z grafikiem dyżuru.  

8. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze : 
 

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej na podstawie deklaracji lub zgody rodziców na uczestnictwo w tych zajęciach (po 
wyrażeniu zgody przez rodzica zajęcia te są obowiązkowe).   

2. Terminy zajęć dydaktyczno- wyrównawczych ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez 
dyrektora. 

3. Uczniowie klas IV- VIII stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć. 
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze powiadamiają rodziców o frekwencji 

ucznia na zajęciach drogą elektroniczną poprzez dziennik Librus,  lub  w terminach zebrań/ 
konsultacji z rodzicami, przekazując informację  przez wychowawcę klasy. 

5. Jeśli zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się bezpośrednio po zakończonych lekcjach, uczniowie oczekują 
na nie na korytarzu, pod salą, gdzie mają się odbywać zajęcia pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur. 

 
 

Zajęcia terapeutyczne: 
 
1. Uczeń uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej zgodnie z procedurą udzielania tej pomocy. 
2. Terminy zajęć terapeutycznych i logopedycznych ustalane są przez specjalistów  i zatwierdzane przez 

Dyrektora. 
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3. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć terapeutycznych w opisany powyżej sposób, po wyrażeniu 
zgody przez rodzica zajęcia te są obowiązkowe. 

4. Uczniowie klas I- III odbierani są z sali lekcyjnej lub ze świetlicy szkolnej przez specjalistę i przez niego 
odprowadzani po zakończeniu zajęć. 

5. Uczniowie klas IV- VIII stawiają się w u specjalisty  punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć. 
6. Wychowawcy klas IV- VIII na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach 

terapeutycznych. 
7. Pedagog, psycholog, logopeda,  prowadzący zajęcia z uczniami klas IV- VIII, powiadamiają rodziców o 

frekwencji ucznia na zajęciach poprzez dziennik Librus  lub  w terminach zebrań/ konsultacji  z 
rodzicami przekazując informację  przez wychowawcę klasy. 

8. Czas trwania zajęć specjalistycznych wynosi 45 minut, czas trwania zajęć rewalidacyjnych 60 minut. 
 

 

Wyjścia, wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły: 

1. Zasady organizacji wyjść szkolnych oraz  wyjazdów na wycieczki, „zielone szkoły” i „białe szkoły” 
określa Statut SP 118 oraz Regulamin wyjść i wycieczek. 

2.  Nauczyciel planując wyjście z klasą uzgadnia propozycję wyjścia z wicedyrektorem , wychodząc z klasą 
ze szkoły (wyjścia, wycieczki), oprócz wpisania informacji w zeszycie wyjść/wycieczek zgłasza 
informację na portierni  (klasa, nauczyciel)  -  na wypadek ewakuacji. 

 

 

Przebywanie osób postronnych na terenie szkoły 
       Dyrektor szkoły, w trosce o bezpieczeństwo uczniów powierzonych opiece szkoły,  

wprowadził szczegółowe zasady przebywania osób na terenie szkoły. 
 
1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, nauczycielem, pracownikiem Szkoły nie wchodzi na teren szkoły 

w trakcie przebywania na terenie szkoły uczniów.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie  wchodzą  na  teren szkoły w dniach wyznaczonych na zebrania, 

konsultacje oraz w innych dniach określonych w kalendarzu (dzień otwarty, apele,..). 

3. Osoby , które z ważnego powodu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wchodzą do budynku szkoły mogą 

poruszać się jedynie w towarzystwie pracownika szkoły. W przypadku osób serwisujących urządzenia 

techniczne na terenie szkoły, dyrektor wydaje czasową zgodę na wejście na teren placówki.  

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może fotografować, ani nagrywać przebywających w szkole 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły w szczególności  podczas zajęć prowadzonych w sali 

gimnastycznej i na boisku. 

5. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie  przychodzący po odbiór dzieci ze świetlicy oczekują  w wyznaczonych  

do tego celu  „Strefach Rodzica”, która znajduje się przed wejściami do segmentu A, D i na dziedzińcu 

szkoły.   

7. W pomieszczeniach szatni mogą przebywać wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.  
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REGULAMIN SALI LEKCYJNEJ 
 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 
przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 

 
UWAGI OGÓLNE 

  
1. Uczniowie przed rozpoczęciem lekcji, czekają  na nauczyciela pod salą, ustawieni w parach.  
2. Wejście do sali odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
3. Do sali uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w sali w czasie przerw bez opieki 

nauczyciela. 
4. Po wejściu do sali każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
5. Podczas zajęć, na ławce powinny znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne do lekcji. 
6. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących się 

w sali, tylko za zgodą nauczyciela. Posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem.  
7.  W razie celowego uszkodzenia sprzętu bądź wyposażenia sali lekcyjnej, lub uszkodzenie wynikające z 

nieumiejętnego korzystania bez zgody nauczyciela, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do 
uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy ponoszą rodzice.  

8. Wszelkie problemy lub sytuacje i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo uczniów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.   

9. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.  
10.   Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i rozliczenia 

się z powierzonych mu pomocy naukowych.  
11. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta. 

 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
Zabronione jest: 

1. Używanie sprzętu nagrywającego i fotograficznego oraz telefonów.   
2. Kołysania się na krzesłach, w formie żartu odsuwania krzeseł, podczas siadania, gdy siada inny uczeń. 
3. Układania plecaków uczniów w przejściu między ławkami oraz na blatach ławek.  
4.  Przemieszczania się  po klasie bez zgody nauczyciela 
5.  Bieganie po sali. 
6. Samowolne opuszczanie sali.   
7. Wchodzenia na ławki, parapety, meble itp. 
8. Otwierania okien bez zgody nauczyciela. 
9. Wynoszenie z sali pomocy naukowych. 
10. Spożywanie posiłków i napojów (z wyjątkiem przerwy śniadaniowej), żucia gumy. 

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w sali. 
2. Po zakończonych zajęciach rozliczenie się z pomocy naukowych. 
3. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu lub 
narzędzi. 
4. Stosowania się do poleceń nauczyciela. 

5.W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.  
 
 
  Opracował………………………………………….. Zatwierdził:…………………………………………. 
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REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

 
    Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp   zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 

przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 
 

UWAGI OGÓLNE 
 
1. Wejście do pracowni odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
2. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw za 

wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji ( przygotowanie tablicy, wietrzenie sali). 
3. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
4. Nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń/doświadczeń bez zezwolenia nauczyciela. 
5. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia/doświadczenia uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z 

opisem jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić nauczycielowi, 
który je wyjaśni. 

6. Przy wykonywaniu ćwiczeń/doświadczeń należy zachować szczególną ostrożność  
i wykonywać je w sposób  bezpieczny, nie narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz  innych uczniów. 

7. Na stanowisku pracy powinny znajdować się tylko odczynniki, szkło i narzędzia potrzebne 
do wykonania ćwiczenia/doświadczenia, a po jego zakończeniu należy niezwłocznie odnieść je na miejsce. 

8. Pojemniki z odczynnikami powinny być zamykane właściwym korkiem zaraz po pobraniu 
        substancji.  
9.  Źródła ciepła mogą być uruchamiane wyłącznie za zgodą nadzorującego nauczyciela na czas  
       niezbędny do wykonania ćwiczenia/doświadczenia 
10. Zabrania się nadmiernego nagrzewania ponad wartości określone w instrukcjach. 
11. Odpady powstałe w trakcie prowadzonego ćwiczenia/doświadczenia powinny być zbierane  
      do przeznaczonych do tego celu pojemników. 
12.   Po zakończeniu ćwiczenia/doświadczenia  bezwzględnie należy umyć ręce. 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

Zabronione jest: 
1. Stosowanie brudnego szkła laboratoryjnego. 
2. Nachylanie się nad naczyniem z wrząca cieczą, wdychanie oparów, próbowanie substancji chemicznych, 

odczynników itp. 
3. Wykonywanie ćwiczenia niezgodnie z poleceniami nauczyciela lub instrukcją ćwiczenia np. stosowanie 

odczynników w innych ilościach i stężeniach niż podane. 
4. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji. 
5. Używania substancji nieoznakowanych, a także zrywanie etykiet z pojemników. 
6. Wynoszenie z pracowni substancji, odczynników chemicznych, szkła i narzędzi. 
7. Spożywanie posiłków i napojów w pracowni. 
 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w pracowni. 
2. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu lub 
narzędzi. 
3. Stosowania przydzielonych przez nauczyciela środków ochrony indywidualnej np. okularów ochronnych, 
rękawic ochronnych, fartucha. 
4. W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.  
 
   
       Opracował …………………………………………..     Zatwierdził……………………………………………. 
       



[Wpisz tekst] 

 

REGULAMIN PRACOWNI PRZYRODNICZEJ/ BIOLOGICZNEJ 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 

przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 

 

UWAGI OGÓLNE 

 

1. Wejście do pracowni odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
2. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw 

za wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji (przygotowanie tablicy, 
wietrzenie). 

3. Opiekę nad roślinami w pracowni sprawują wyłącznie wyznaczeni przez nauczyciela dyżurni. 
4. Preparaty do pielęgnacji roślin  powinny być zamykane właściwym korkiem zaraz po pobraniu 

substancji i odłożone w wyznaczone, prawidłowo oznakowane miejsce. 
5. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
6. Nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń/doświadczeń bez zezwolenia nauczyciela. 
7. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia/doświadczenia uczniowie muszą się dokładnie 

zapoznać z opisem jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić 
nauczycielowi, który je wyjaśni. 

8. Przy wykonywaniu ćwiczeń/doświadczeń należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je w 
sposób  bezpieczny, nie narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz innych uczniów. 

9. Na stanowisku pracy powinny znajdować się tylko materiały,  narzędzia potrzebne do wykonania 
ćwiczenia/doświadczenia, a po jego zakończeniu należy niezwłocznie odnieść je na miejsce. 

10. Odpady powstałe w trakcie prowadzonego ćwiczenia powinny być zbierane  do przeznaczonych do 
tego celu pojemników. 

11.  Po zakończeniu ćwiczenia bezwzględnie należy umyć ręce. 
  

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

 

Zabronione jest: 
1.  Stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem materiałów lub narzędzi. 
2. Wnoszenie lub wynoszenie substancji chemicznych. 
3. Wykonywanie ćwiczenia niezgodnie z poleceniami nauczyciela lub instrukcją ćwiczenia np. stosowanie 
odczynników w innych ilościach i stężeniach niż podane.  
4. Używanie substancji/preparatów do pielęgnacji roślin nieoznakowanych, a także zrywanie   etykiet z 
pojemników lub przelewanie ich do pojemników po artykułach spożywczych 
5. Wynoszenie z pracowni roślin, narzędzi. 
6. Spożywanie posiłków i napojów w pracowni.   

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w pracowni. 
2. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu lub 
narzędzi. 
3. Stosowania przydzielonych przez nauczyciela środków ochrony indywidualnej np. okularów ochronnych, 
rękawic ochronnych, fartucha. 
4. W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą. 
    
Opracował…………………………………………… .Zatwierdził: ………………………………………. 



[Wpisz tekst] 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ  

 
Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 

przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 
 

UWAGI OGÓLNE 
 
1. Wejście do pracowni odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
2. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw za 

wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji ( przygotowanie tablicy, wietrzenie sali). 
3. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
4. Nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń/doświadczeń bez zezwolenia nauczyciela. 
5. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia/doświadczenia uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z 

opisem jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić nauczycielowi, 
który je wyjaśni. 

6. Przy wykonywaniu ćwiczeń/doświadczeń należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je w sposób 
bezpieczny, nie narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz innych uczniów. 

7. Na stanowisku pracy powinny znajdować się tylko przyrządy, narzędzia, preparaty potrzebne do wykonania 
ćwiczenia/doświadczenia, a po jego zakończeniu należy niezwłocznie odnieść je na miejsce. 

8. Przyrządy, narzędzia, preparaty mogą być używane tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.  
9. Źródła ciepła mogą być uruchamiane wyłącznie za zgodą nadzorującego nauczyciela na czas niezbędny do 

wykonania pomiaru. 
10. Podczas pracy ze źródłami ciepła należy zachować szczególne środki ostrożności: nie dotykać części 

gorących oraz nie dopuszczać do rozlania gorących cieczy.  
11. Zabrania się nadmiernego nagrzewania ponad wartości określone w instrukcjach. 

 

 CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

 

Zabronione jest: 
1. Stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem materiałów, przyrządów lub narzędzi. 
2. Wnoszenie lub wynoszenie substancji chemicznych. 
3. Wykonywanie ćwiczenia niezgodnie z poleceniami nauczyciela lub instrukcją ćwiczenia. 
4.  Używanie substancji/preparatów nieoznakowanych, a także zrywanie   etykiet z pojemników lub 

przelewanie ich do pojemników po artykułach spożywczych. 
5. Smakowanie, wąchanie substancji, preparatów. 
6. Wynoszenie z pracowni preparatów, materiałów, narzędzi. 
7. Spożywanie posiłków i napojów w pracowni.  

 

 OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w pracowni. 
2. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu lub 
narzędzi. 
3. Stosowania przydzielonych przez nauczyciela środków ochrony indywidualnej np. okularów ochronnych, 
rękawic ochronnych, fartucha. 
4. W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.  
 
 
Opracował……………………………………… …..                             Zatwierdził: ………………………………………. 

  



[Wpisz tekst] 

 

                          REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ 
 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 
przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 

     
UWAGI OGÓLNE 

 
1. Pracownia techniczna jest pomieszczeniem przeznaczonym do odbywania zajęć praktycznych. 
2. Wejście do pracowni odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
3. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw za 

wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji ( przygotowanie tablicy, wietrzenie sali). 
4. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
5. Nie wolno wykonywać żadnych zadań bez zezwolenia nauczyciela. 
6. Przed przystąpieniem do wykonania zadania uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z opisem jego 

przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić nauczycielowi, który je wyjaśni. 
7. Przy wykonywaniu zadania należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je w sposób bezpieczny, 

nie narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz  innych uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
obsługę maszyn i urządzeń pozostających pod napięciem. 

8. Na stanowisku pracy powinny znajdować się tylko przyrządy, narzędzia, preparaty potrzebne do wykonania 
zadania, a po jego zakończeniu należy niezwłocznie odnieść je na miejsce 

9. Każde nowe narzędzie może być użyte tylko po uprzednim instruktażu nauczyciela i zgodnie z tymi 
wskazówkami oraz instrukcjami użytkowania producenta. 

10. Korzystanie z urządzeń  jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela. 
11. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia. 
12. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała 

ludzkiego. 
13. Z chwilą otrzymania urządzenia, używający je uczeń jest za nie odpowiedzialny i za świadome zniszczenie 

lub jego częściowe uszkodzenie ponosi odpowiedzialność materialną. 
14. Po zakończeniu pracy należy uporządkować swoje miejsce pracy. 
15. Każde uszkodzenie sprzętu, przyrządów, awarie należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi. 

 
CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

Zabronione jest: 
1. Stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem narzędzi, materiałów, przyrządów. 
2. Wnoszenie lub wynoszenie substancji chemicznych. 
3. Wykonywanie ćwiczenia niezgodnie z poleceniami nauczyciela lub instrukcją ćwiczenia. 
4. Używanie substancji/preparatów nieoznakowanych, a także zrywanie etykiet z pojemników lub przelewanie 

ich do pojemników po artykułach spożywczych. 
5. Smakowanie, wąchanie substancji, preparatów.  
6. Wynoszenie z pracowni preparatów, materiałów, narzędzi, urządzeń, sprzętu. 
7. Spożywanie posiłków i napojów w pracowni.  

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w pracowni. 
2. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu, narzędzi 
lub awarii. 
3. Stosowania przydzielonych przez nauczyciela środków ochrony indywidualnej np. okularów ochronnych, 
rękawic ochronnych, fartucha. 
4. W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.  
 
                                  Opracował ………………………………………………..Zatwierdził:………………………………………. 



[Wpisz tekst] 

 

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

 
Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 

przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 
 

UWAGI OGÓLNE 
 

1. Wejście do pracowni odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 
2. Do pracowni uczeń wchodzi po dzwonku na lekcję. Nie wolno przebywać w pracowni w czasie 

przerw za wyjątkiem dyżurnych, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji ( przygotowanie 
tablicy, wietrzenie sali). 

3. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
4. Nie wolno wykonywać żadnych zadań bez zezwolenia nauczyciela. 
5. Przed przystąpieniem do wykonania zadania uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z opisem 

jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić nauczycielowi, 
który je wyjaśni. 

6. Przy wykonywaniu zadania należy zachować szczególną ostrożność i wykonywać je w sposób 
bezpieczny, nie narażając na niebezpieczeństwo siebie oraz  innych uczniów,. 

7. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce. 
8. Nie wolno wykonywać żadnych zadań bez zezwolenia nauczyciela. 
9. Przed przystąpieniem do wykonania zadania uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z opisem 

jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy zgłosić nauczycielowi, 
który je wyjaśni. 

10. Uczeń korzysta wyłącznie z konta przydzielonego przez administratora szkolnej sieci 
komputerowej. 

11. Uczeń zapisuje swoje prace w folderze wskazanym przez nauczyciela. 
12. Zewnętrzne nośniki pamięci przed stosowaniem należy zawsze sprawdzić programem 

antywirusowym. 
13. W nazwach plików nie używamy znaków innych niż litery (tj. np.: @ # !), a także nie dodajemy w 

nazwie zbędnych liter. 
14. Podczas korzystania z Internetu należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, 

stosować mowy nienawiści, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików. 
15. W pracowni komputerowej można korzystać tylko i wyłącznie z licencjonowanego 

oprogramowania. 

16. W czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość nie mniejszą niż 
50-70 cm od ekranu monitora zwracając też uwagę, czy nie obija się w nim żadne źródło 
światła. brać udziału w niebezpiecznych „zabawach” lub „żartach” ani stosować metod 
obsługi komputera stwarzających zagrożenia wypadkowe, 

17.  Korzystać z komputera jeśli jest niesprawny (np. migoczący ekran monitora czy 
niestandardowe odgłosy pracy jednostki centralnej) lub istnieje prawdopodobieństwo 
przebicia prądu elektrycznego, e. samowolnie zmieniać konfigurację składników zestawu 
komputerowego, 

18.  Samowolnie wyjmować lub wkładać przewody zasilające urządzeń (wyjmując wtyczkę 
należy zawsze drugą ręką docisnąć gniazdo), 

19. Do gniazda elektrycznego nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, 
20.  W trakcie zajęć nie zasłaniać w żadnym stopniu otworów wentylacyjnych istniejących w 

obudowach urządzeń, wkładać do nich jakichkolwiek metalowych przedmiotów lub 
umieszczać w ich pobliżu pojemników z płynem. 



[Wpisz tekst] 

 

21. Przed wyłączeniem komputera lub wylogowaniem, należy zamknąć wszystkie okna systemowe i 
programy.  

22. Po zakończeniu pracy przy komputerze, należy zawsze wyłączyć system. 
 

 

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
Zabronione jest: 

1. Stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu komputerowego. 
2. Uruchamianie komputerów bez zgody nauczyciela. 
3. Uruchamianie żadnych programów  
4. Korzystanie z Internetu bez zgody nauczyciela. 
5. Korzystanie z Internet z własnych nośników np.  pendrive’ów i płyt. 
6. Instalowanie samodzielnie oprogramowania.  
7. Wnoszenie lub wynoszenie sprzętu. 
8. Wykonywanie zleconych zadań niezgodnie z poleceniami nauczyciela.  
9. Nie wolno: 

a. usuwać cudzych dokumentów, 
b. zmieniać nazw istniejących folderów i dokumentów, które są własnością innych uczniów, a 

także wprowadzać w nich zmian, 
c. wchodzić na czaty internetowe i portale społecznościowe, 
d. wyjmować płyty CD-ROM z napędu – gdy płyta jest uruchomiona, 
e. instalować gier z Internetu, 
f. instalować dodatkowego oprogramowania bez zgody nauczyciela, 
g. przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi. 

 
10.  Spożywanie posiłków i napojów w pracowni. 

 
 
 

 OBOWIĄZKI UCZNIA 
Uczeń jest zobowiązany do: 

1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w pracowni. 
2. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu, 

narzędzi lub awarii. 
3. 3.Zachować  zasady ergonomii podczas pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.  
4. Uczeń za świadome zniszczenie sprzętu komputerowego lub jego częściowe uszkodzenie ponosi 

odpowiedzialność materialną. 
5. W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z procedurą. 

 
                                 Opracował ………………………………………..Zatwierdził: ……………………………………………. 
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Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci 

 

UWAGA UCZNIU! 
 

I. Chroń siebie i swoje dane online. 
Nie podawaj innym loginów i haseł, korzystaj z oprogramowania antywirusowego, unikaj klikania  
w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, zadbaj o ustawienia bezpieczeństwa na portalach 
społecznościowych, na których jesteś, stosuj trudne do odgadnięcia hasła. 
II. Bądź rozważny, zamieszczając zdjęcia w sieci czy wysyłając je. 
Z rozwagą zamieszczaj zdjęcia (własne i innych) na portalach społecznościowych, bądź też rozważna/y, gdy 
w inny sposób udostępniasz je znajomym. Zanim wyślesz komuś zdjęcie, na którym nie jesteś całkowicie 
ubrany/a lub które w inny sposób może cię kompromitować, zastanów się, czy jesteś na 100% pewny/a, że 
nie utracisz nad nim kontroli. Gdy udostępniasz cudze zdjęcia – pytaj o zgodę! 
III.           Pamiętaj, że w Internecie nie ma nic za darmo. 
Za to, co pobieramy płacimy w różny sposób: pieniędzmi, własnymi danymi, zgodą na oglądanie reklam lub 
też nieświadomym ściągnięciem szkodliwego oprogramowania, które może przejąć kontrolę nad naszym 
urządzeniem 
IV. Nie ufaj znajomym poznanym w sieci. 
Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. Nawet jeśli widzisz ją na wideo 
czacie – nie wiesz, czy wszystko, co ci mówi jest prawdą. 
V. Stosuj zasady dobrego wychowania i kultury także korzystając z Internetu. 
Nigdy nie wyśmiewaj, nie poniżaj, nie zastraszaj nikogo online! A jeśli dzieje się tak w gronie twoich 
znajomych – masz obowiązek powiedzieć o tym dorosłemu, któremu ufasz! 
VI. Szukaj pomocy, jeśli czujesz się zagrożony lub znasz osobę, która jest krzywdzona w sieci. 
Jeśli w sieci spotka Cię jakaś przykrość, lub ktoś będzie na tobie wymuszał zachowania, na które nie masz 
ochoty, domagał się pieniędzy itp. musisz poprosić o pomoc kogoś dorosłego – rodziców, psychologa w 
szkole. Możesz tez zadzwonić na anonimowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer: 116 111. 
Tam na pewno znajdziesz pomoc.  
VII. Informuj dorosłych o podejrzanych treściach. 
Jeśli trafisz w Internecie na treści, które uznasz za podejrzane – informuj o tym natychmiast zaufanego 
dorosłego. Unikaj stron z treściami, budzącymi u ciebie silne emocje. 
VIII. Szanuj prawo własności w sieci. 
Nie ściągaj prac domowych z Internetu. To jest plagiat, a więc kradzież, czyli przestępstwo, a do tego 
zachowanie nieuczciwe. Podobnie – nie ściągaj filmów, muzyki itp. z nielegalnych źródeł. To jest ścigane 
prawem przestępstwo! Są też bezpłatne źródła muzyki w sieci, z których możesz skorzystać, nie naruszając 
prawa.  
IX.      Korzystaj z prawa cytatu.  
Wykorzystując w swoich pracach domowych, referatach, prezentacjach itp. materiały znalezione w 
Internecie, zawsze podaj imię i nazwisko cytowanego autora oraz link do miejsca, z którego te materiały 
pobrałeś. 
X. Korzystaj z innych aktywności, aby uniknąć uzależnienia od Internetu. 
Staraj się mieć dużo innych aktywności, poza obecnością online. Uprawiaj sport, czytaj książki, spotykaj się 
w wolnym czasie z przyjaciółmi, opiekuj się zwierzętami. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uzależnieniem 
od sieci. 
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REGULAMIN BIOBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§1. Cele i zadania biblioteki szkolnej. 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:  

1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;  

2) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji; 

4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

5) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców; 

6) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. 

 

2. Funkcje biblioteki: 

1) kształcąca poprzez:  

a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i 

z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,  

b) przysposabianie ich do samokształcenia,  

c) aktywne uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek między przedmiotowych, 

d) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,  

e) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów, 

f) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów 

bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego; 

2) opiekuńcza poprzez: 

a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji 

czytelniczych, 

b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie 

pomocy w ich przezwyciężaniu, 

c) wspomaganie działań Szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki 

prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych, 

d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

e) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie 

im literatury pedagogicznej; 

3) kulturalna poprzez: 

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 

b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia. 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) popularyzacja nowości wydawniczych; 

2) statystyka czytelnictwa; 

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego; 

4) komputeryzacja biblioteki; 
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5) wystawki tematyczne i okolicznościowe; 

6) renowacja i konserwacja księgozbioru. 

 

4. Biblioteka składa się z: 

1)     wypożyczalni; 

2)     czytelni; 

§2 Zasady ogólne 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego i podawane do 

wiadomości wszystkich zainteresowanych. 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu (oprócz 

księgozbioru podręcznego) lub na zajęcia lekcyjne, czytając lub przeglądając na miejscu. 

4. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów i sprzętów stanowi wyłączną własność Szkoły 

Podstawowej nr 118, a zatem użytkownicy zobowiązani są: 

 dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem; 

 nie wynosić bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism lub innych materiałów z biblioteki; 

 zwracać w ustalonym terminie materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia; 

 rekompensować – na zasadach ustalonych w osobnym punkcie regulaminu - zagubienie lub 

zniszczenie materiałów bibliotecznych; 

 dbać o wyposażenie biblioteki. 

5. W bibliotece należy zachować ciszę. 

6. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i napojów. 

7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane punkty dodatnie  

z zachowania na koniec roku szkolnego. 

8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go. 

§3. Zbiory 

1. Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu 

dydaktyczno- wychowawczego Szkoły. 

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów: 

1) dokumenty piśmiennicze: 

a) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, 

teksty źródłowe itp.), 

b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli, 

c) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, 
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d) lektury uzupełniające do języka polskiego, 

e) literaturę popularnonaukową i naukową 

f) wybrane pozycje z literatury pięknej, 

g) wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa, 

h) czasopisma: 

- dla młodzieży, 

- specjalistyczne dotyczące specjalności nauczanych w Szkole, 

- ogólnopedagogiczne, 

- naukowe i popularnonaukowe, 

- społeczno-kulturalne, 

- gazety, 

- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania i 

zajęć edukacyjnych (normy, literaturę firmową itp.), 

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące 

pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców, 

- publikacje nauczycieli, 

- inne, zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli; 

2) dokumenty niepiśmiennicze: 

a) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD), 

b) kasety magnetofonowe, 

c) materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym Szkoły, 

d) filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe. 

3. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów: 

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni; 

2) czasopisma w czytelni; 

3) zbiory wydzielone(częściowo wymienne) np. słowniki, atlasy w pracowniach i klasach. 

 

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym: 

1) dział lektur według układu alfabetycznego; 

2) dział techniczny według UKD i według przedmiotów zawodowych; 

3) literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD; 

4) księgozbiór dla nauczycieli według UKD; 

5) wydzielony dział literatury dotyczącej „Godzin do dyspozycji wychowawcy”; 

6) wydzielony dział  książek w językach obcych; 

7) wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą; 

8) zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym. 

 

§ 4. Zasady korzystania z wypożyczalni 
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1. Uczniowie wypożyczają potrzebne im książki na okres nie dłuższy niż: 

 lektury – 1 miesiąc 

 inne książki – 1 miesiąc; 

2. Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres, kierując się zapotrzebowaniem na określoną 

pozycję. 

3. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich 

inni uczniowie. 

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania 

w zależności od liczby dni przekroczenia. 

5. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki i materiały muszą zostać zwrócone przed końcem 

danego roku szkolnego. 

6. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń dla 

danego czytelnika. 

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę albo inny wypożyczony materiał, musi odkupić taką samą 

pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

8. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły), którzy opuszczają Szkołę, zobowiązani 

są do przedstawienia w sekretariacie Szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich 

pozycji wypożyczonych z biblioteki. 

 

§ 5. Zasady korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych 

Biblioteka wypożycza uczniom i nauczycielom podręczniki i materiały edukacyjne nieodpłatnie. 

1. Po otrzymaniu podręcznika z biblioteki należy go obłożyć w okładkę. 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez co najmniej 3 lata. 

3. Materiały ćwiczeniowe udostępniane są uczniom na rok szkolny bez obowiązku zwrotu. 

4. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji, którą 

prowadzi nauczyciel bibliotekarz. Podręczniki do klas I-III są ewidencjonowane na kontach 

osobistych uczniów, podręczniki do klas IV-VIII oraz do nauki języków obcych są wypożyczane 

według numerów z dziennika. 

5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na dany rok szkolny,  

z terminem zwrotu określanym corocznie przez nauczycieli bibliotekarzy. 
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6. Jeżeli podręcznik wydany jest w częściach, to każda część będzie przekazywana uczniom zgodnie z 

realizacją programu nauczania po zwróceniu poprzedniej. 

7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. 

stanowią integralna część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie 

wypożyczane). 

8. Wychowawca klasy odbiera z biblioteki podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe  

w ilości równej liczbie uczniów swojej klasy, kwitując odbiór swoim podpisem. 

9. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej Szkoły do innej, zobowiązany jest 

zwrócić otrzymane podręczniki. 

10. Przez cały okres korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń ma obowiązek 

dbać o ich stan użytkowy. 

11.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.  

12. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych. 

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie, należy zwrócić: 

a) koszt podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), określonego przez 

Ministra Edukacji Narodowej i zamieszczonego na stronie internetowej ministerstwa; kwota 

zwrotu stanowi dochód budżetu państwa i jest wpłacana przez rodzica na konto bankowe 

ministerstwa. 

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć wychowawcy. 

b) nowy podręcznik (wykaz podręczników znajduje się na stronie internetowej Szkoły). 

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ćwiczeń należy nabyć je we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

15. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze 

itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie 

któregokolwiek z dołączonych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

16. Osobą uprawnioną do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły. 

Decyzje co do zasad wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, ujętych 

w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły. 

§6. Regulamin wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej SP 118 

 

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów są gromadzone w bibliotece szkolnej. 
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2. Na początku roku szkolnego uczniowie klas IV-VIII wypożyczają z biblioteki podręczniki na cały rok 

szkolny. Uczniowie klas I-III wypożyczają podręczniki w częściach, każda część będzie przekazywana 

uczniom zgodnie z realizacją programu nauczania po zwróceniu poprzedniej. 

3. Po otrzymaniu podręcznika z biblioteki należy go obłożyć w okładkę i ewentualnie podpisać ołówkiem. 

Jeżeli okładka na podręczniku jest przyklejona, nie ściągamy jej. 

4. Należy sprawdzić kompletność podręcznika. Uczeń niezwłocznie powinien zgłosić do biblioteki 

ewentualne braki, np. płyt CD czy uszkodzenia. 

5. Wychowawcy otrzymują od bibliotekarzy protokoły przekazania podręczników uczniom swojej klasy i 

przechowują w teczce wychowawcy. 

6. Po skończeniu użytkowania podręczników należy je zwrócić do biblioteki szkolnej 

w określonym przez bibliotekarzy terminie. Wcześniej należy wymazać gumką imię  

i nazwisko. 

7. Wychowawcy klas I-III powinni sprawdzić przed zwrotem poszczególnych części podręcznika stan 

fizyczny oddawanych książek. Wszelkie uwagi dotyczące stanu podręczników powinni zgłosić 

bibliotekarzowi. 

8. Rodzice uczniów klas IV-VIII przed zwrotem podręczników powinni sprawdzić ich stan fizyczny, a 

uczniowie poinformować bibliotekarza o ewentualnych uszkodzeniach podręczników lub ich 

zagubieniu. 

9. W przypadku niezwrócenia podręcznika/-ków w podanym terminie, bibliotekarz przekazuje informację 

o niezwróceniu podręcznika/-ków wychowawcom, a oni informują rodziców. 

10. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki do końca roku szkolnego. W przypadku konieczności 

odkupienia podręcznika należy go dostarczyć najpóźniej do początku następnego roku szkolnego. 

11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika do klas I-VIII należy go odkupić. 

12. Uczeń, który nie zwróci podręczników do końca roku szkolnego, a w przypadku konieczności 

odkupienia – do początku nowego roku szkolnego – otrzymuje punkty ujemne z zachowania . 

13. Wykaz podręczników znajduje się na stronie internetowej Szkoły. 

14. Ćwiczenia odbierają dla uczniów na początku roku szkolnego wychowawcy. Jeżeli są wydawane w 

częściach, będą wydawane zgodnie z realizacją programu nauczania. Ćwiczenia są przekazywane 

uczniom na własność. 

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ćwiczeń należy nabyć je we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

16. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za odpowiednie użytkowanie podręcznika tak, aby następni 

uczniowie mogli z niego dalej korzystać. 
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17. Podręczniki przewidziane są do użytkowania przez uczniów na okres trzech lat.  

18. Odpowiedzialność materialną za poszczególne egzemplarze podręczników i ćwiczeń ponoszą rodzice. 

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 
przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 

 

ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE 
 
1. Na terenie stołówki, podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie i pracownicy 

Szkoły, spożywający posiłek lub pełniący dyżur. 
2. Zabrania się przebywania na terenie stołówki rodzicom/ opiekunom prawnym dzieci i innym 

osobom nie będącym pracownikami Szkoły. 
3. Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw 

obiadowych. 
4. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w wyznaczonych godzinach wg sporządzonego 

harmonogramu 
5. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, 

zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu oraz przenoszeniu gorących posiłków. 
6. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia. 
7. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom. 
8. Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika. 
9.  Posiłki należy spożywać w ciszy i spokoju z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
10. Podczas spożywania posiłków obowiązuje zasada kulturalnego zachowania.  
11. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły 

(konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach. 
12. Stołówka wydaje obiady od I przerwy obiadowej (11:25) do godziny 15:00. 
13. Po zjedzonym posiłku należy odnosić naczynia do okienka w wyznaczonym miejscu. 
14. Wszelkie problemy na stołówce uczniowie  zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu lub w okienku 

pracownikowi kuchni. 
15. Zabronione jest wnoszenie do stołówki szkolnej okryć wierzchnich i plecaków.  
16. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni. 
17. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie 

wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice/opiekunowie ucznia. 
18. W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających 

w stołówce lub zauważeniu niszczenia mienia przez innych uczniów należy natychmiast powiadomić o 
tym fakcie dyżurującego nauczyciela lub pracownika kuchni.  

19. Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego 
rodzice/opiekunowie prawni. 
 

 
Opracował ……………………………………………………..                                      Zatwierdził: ………………………………. 
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REGULAMIN oraz INSTRUKCJE BHP w gabinecie nr 12 
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SPIS DOKUMENTÓW 

 

 

1. Regulamin i zasady  BHP w kuchni szkolnej 

2. Instrukcja bhp ogólna obowiązująca wszystkich uczestników zajęć. 

3. Instrukcja bhp przy obsłudze blendera. 

4. Instrukcja bhp przy obsłudze czajnika elektrycznego 

5. Instrukcja bhp przy obsłudze gofrownicy 

6. Instrukcja bhp przy obsłudze miksera 

7. Instrukcja bhp przy obsłudze piekarnika elektrycznego 

8. Instrukcja bhp przy obsłudze płyty indukcyjnej 

9. Instrukcja bhp przy obsłudze tostera 

10. Instrukcja bhp przy obsłudze zmywarki 

11. Instrukcja bhp przy obsłudze lodówki 

12. Instrukcja bhp przy obsłudze kotła warzelnego 

13. Instrukcja bhp przy obsłudze maszynki do mielenie mięsa 

14. Instrukcja bhp przy obsłudze krajalnicy do mięs 

15. Instrukcja mycia rąk 
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REGULAMIN I ZASADY BHP –sala nr 12 

 

I. REGULAMIN KUCHNI SZKOLNEJ 

1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

2. Za stan pracowni i jej wyposażenie odpowiada cała grupa odbywająca lekcje. 

3. W pracowni obowiązuje strój ochronny – lniana/bawełniana biała bluza i spodnie (zapaska) lub fartuch z długimi 

rękawami, czepek na głowę, ściereczka, rękawica kuchenna. 

4. Plecaki, torby i zbędne rzeczy zostawić w wyznaczonym miejscu. 

5. Przed przystąpieniem do zajęć należy umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji. Następnie sprawdzić swoje 

stanowisko pracy. Uszkodzenia i braki zgłosić nauczycielowi. 

6. W pracowni należy przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

7. Narzędzia pracy, sprzęt i stanowisko utrzymywać w czystości i w porządku. 

8. Podczas zajęć zabrania się noszenia biżuterii i zegarka. Nie używać agrafek, szpilek. 

9. Włosy powinny być czyste, związane, zabezpieczone nakryciem głowy. 

10. Pracownię opuszczać tylko za zgodą opiekuna zajęć, a po powrocie umyć ręce  

11. Osoby chore lub podejrzane o chorobę powinny być odsunięte od zajęć. W określonych przypadkach uczeń może 

przystąpić do zajęć za zgodą lekarza stosując się ściśle do jego zaleceń (np. noszenie maseczki przy kaszlu, rękawic przy 

schorzeniach skóry itp.). 

12. Odzież ochronna powinna być czysta.  

13. Przed wyjściem do toalety należy zdjąć odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki 

jednorazowe. 

14. Wymagania dotyczące rąk: 

1. paznokcie powinny być krótko obcięte, nie mogą być lakierowane. 

2. skaleczenia po zdezynfekowaniu należy zabezpieczyć szczelnym opatrunkiem. 

3. nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma. 

4. ręce myć często, po każdej czynności brudnej oraz dezynfekować je: 

* przed rozpoczęciem zajęć, 

* po każdej wizycie w toalecie, po czyszczeniu nosa, 

* po każdej przerwie w pracy, 

* po zmianie stanowiska pracy, 

* po dotknięciu surowego mięsa, ryb, drobiu, jaj, 

* przed rozpoczęciem porcjowania posiłków lub wydawania, 

* po wyrzucaniu śmieci, 
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* po jedzeniu i piciu, 

* po zakończeniu zajęć. 

II. ZASADY BHP W KUCHNI SZKOLNEJ 

1. Do kuchni należy wchodzić i wychodzić za wiedzą i zgodą opiekuna kuchni. 

2. Stanowisko pracy uczniowi przydziela nauczyciel i nie wolno go zmieniać samowolnie. 

4. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu Kuchni i wykonywać zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

5. W przypadku stwierdzenia zmian chorobowych lub uszkodzeń skóry, np. ran, uczeń ma obowiązek przed rozpoczęciem 

zajęć zgłosić się do nauczyciela celem oceny, czy może zostać dopuszczony do zajęć. Rany muszą zostać osłonięte 

opatrunkiem wodoszczelnym. 

6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek zachować higienę osobistą czystość rąk i całego ciała, posiadać czyste paznokcie 

krótko obcięte. Włosy spiąć i zakryć. 

7. Nie rzucać odpadków na podłogę i nie rozlewać wody, rozlane płyny wytrzeć natychmiast. 

8. Z urządzeń korzystać zgodnie z instrukcją obsługi, tylko pod nadzorem opiekuna, nie zbliżać rąk do ruchomych części 

pracujących urządzeń.  

9. Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma. 

10. Korzystając z płyty indukcyjnej, moc  dostosować do wielkości naczynia, nieużywane płyty skręcać na pozycję „0”. 

11. Nie wymachiwać ostrym sprzętem kuchennym. 

12. Pokrywy, gorące naczynia chwytać przez rękawice kuchenne (łapki). 

13. Zdejmując pokrywy z gorących naczyń odchylać je od siebie.  

14. Patelnie ustawiać tak by rączki nie wystawały poza kuchenkę i na przejścia.  

15. Oszczędnie używać wody, detergentów. 

16. Sprzęt elektryczny włączać do sieci dopiero po całkowitym jego zmontowaniu, a demontować po wyłączeniu z sieci. 

17. Po pracy uporządkować swoje stanowisko, odnieść na właściwe miejsca sprzęt i narzędzia.  

18. Sprzęt elektryczny wyłączyć od zasilania.  

W razie zaistnienia wypadku: 

1. Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. W razie potrzeby wezwać pomoc lekarską. 

3. Powiadomić przełożonych. 

4. Miejsce pracy, gdzie doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  
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INSTRUKCJA OGÓLNA BHP (2) 

Podstawowe obowiązki uczestnika zajęć 

 
Do podstawowych obowiązków uczestnika zajęć, należy: 

 
- przestrzeganie zaleceń wydanych przez opiekuna zajęć, 

- przestrzeganie regulaminu kuchni szkolnej i ustalonego porządku, 
- przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż., 

- dbanie o powierzony sprzęt I używanie go zgodnie z instrukcją BHP, 

- używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży. 

Podstawowe prawa uczestnika zajęć 

- powstrzymanie się od wykonywania zajęć w przypadku gdy warunki nie są zgodne z wymaganiami przepisów 
bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, 
- to samo dotyczy przypadków gdy wykonywanie czynności wiąże się z powstawaniem bezpośredniego 
zagrożenia (uczeń ma obowiązek w takim przypadku natychmiast powiadomić opiekuna zajęć o grożącym 
niebezpieczeństwie). 

 
W przypadku powstania pożaru należy: 

 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru, obowiązującą w SP 118. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
 

- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe 

 
W przypadku powstania awarii: 

 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (3) 
PRZY OBSŁUDZE BLENDERA 

     KWALIFIKACJE  DO  OBSŁUGI  URZĄDZENIA: 

 

1.   Obsługujący urządzenie powinni: 
• być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia. 
• posiadać dobry stan zdrowia. 
• posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 
• posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia. 

2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć. 
 

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY: 

 Łatwy i szybki dostęp do prawidłowo wyposażonej apteczki. 

 Oświetlenie stanowiska - minimum 500 lx. 

 Posadzka w rejonie urządzenia powinna być niepoślizgowa i łatwo zmywalna. 

 Urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu. 
 

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM  PRACY: 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

 prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy, 

 usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie urządzenia, 

 sprawdzić, czy wszystkie osłony ochronne w maszynie są założone, 

 sprawdzić stan techniczny urządzenia. 

 sprawdzać codziennie pojemnik i zespół tnący. Nie używać uszkodzonego, obtłuczonego 
    lub popękanego pojemnika. Sprawdzać noże pod kątem zużycia, wyszczerbień lub 

popękania ostrzy. Nie używać uszkodzonych ani popękanych noży. 

 podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem. 

 nie usuwać bolca uziemiającego. 

 nie stosować przedłużacza. 

  
CZYNNOŚCI  PODCZAS  PRACY: 

Pracownik obsługujący urządzenie powinien: 

 

 wykonywać tylko prace zlecone przez opiekuna zajęć i przewidziane na tym stanowisku 
pracy, 

 stosować bezpieczne metody i nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia, 

 obsługiwać urządzenie rzetelnie i zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, 

 dbać, aby podłoga na stanowisku roboczym była sucha, równa i nie zatarasowana, 

 zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd, 

 nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób nie upoważnionych przez przełożonych, 

 nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia, 

 aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń ciała, podczas obsługi blendera należy trzymać ręce 
z dala od pojemnika blendera. Podczas pracy blendera pokrywa musi być zawsze odpowiednio 
założona na pojemnik. 

 unikać kontaktu z częściami ruchomymi. 
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 jeżeli noże zespołu tnącego są poluzowane, należy natychmiast przerwać pracę urządzenia 
wymienić zespół tnący. 
 
                       Nie należy próbować naprawiać, ani dokręcać zespołu tnącego. 

 aby zapobiec uszkodzeniu blendera, pojemnika lub zespołu tnącego, NIE WOLNO poruszać, ani 
potrząsać blenderem podczas pracy. Jeżeli mieszanie zostanie przerwane w trakcie pracy 
urządzenia, należy wyłączyć blender, zdjąć pojemnik z podstawy, usunąć pokrywę I używając 
cienkiej gumowej szpatułki popchnąć mieszankę w kierunku noży. 

 przy otwieraniu i zamykaniu osłony wyciszającej trzymać palce z dala od krawędzi i miejsc 
połączeń. 

 zawsze posługuj się uchwytem przy otwieraniu i zamykaniu osłony wyciszającej. 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE: 

 Osobie obsługującej urządzenie zabrania się: 

 lekceważenia zaleceń bezpiecznej obsługi podanych przez producenta . 

 korzystania z niesprawnego urządzenia. 

 dokonywania napraw czy konserwacji urządzenia podczas jego pracy. 
 zdejmowania i usuwania jakichkolwiek osłon i ochron zabezpieczających oraz napisów 

informacyjnych i ostrzegawczych z urządzenia i pomieszczenia. 

 w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń oraz w celu zapobieżenia uszkodzeniu blendera lub 
zespołu pojemnika NIE WOLNO wkładać przyborów do pojemnika blendera podczas 
jego obsługi. 

 w pojemniku nie przechowywać żadnych przyborów kuchennych, ponieważ 
podczas przypadkowego włączenia blender ulegnie uszkodzeniu. 

 samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia. 

 wykonywania na stanowisku roboczym innych prac niż zlecone przez bezpośredniego 
przełożonego. 

 noszenia brudnej odzieży roboczej (ochronnej). 

 urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, tylko pod nadzorem opiekuna zajęć 

 stosować urządzenia na wolnym powietrzu. 

 usuwać podkładek czujnikowych pojemnika. 

 upuszczać na podłogę ani rzucać osłoną wyciszającą. 

 uderzać pojemnikiem o blat, by wstrząsnąć zawartością pojemnika. 

 nosić urządzenia trzymając za sznur zasilający. 

 zanurzać podstawy blendera w płynach ani nie myj jej w zmywarce do naczyń. 

 ustawiać podstawy blendera w płynach lub w ich pobliżu. 
 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: 

 Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 

 przed myciem lub serwisowaniem odłączyć od zasilania. 

 oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy. 

 upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 

 oczyścić odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 

 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru.
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W przypadku zaistnienia wypadku: 
 

- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie  ratunkowe 

 
W przypadku powstania awarii: 

 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (4) 
                                                  PRZY OBSŁUDZE CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO 
KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia.  

 posiadać dobry stan zdrowia.  

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia. 
2.Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć. 

1. Przed rozpoczęciem pracy: 

 przed użyciem czajnika sprawdzić, czy obudowa i pokrywka czajnika są całe i sprawne oraz czy 
widoczne jest oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody 

 sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki przed podłączeniem jej do gniazdka wtykowego 

 sprawdzić, czy gniazdo wtykowe posiada kołek uziemiający, jeżeli nie - nie włączać czajnika  

 nalać wodę do czajnika pamiętając o minimalnym napełnieniu pojemnika i nie przekraczaniu 
maksymalnego poziomu wody 

 postawić dokładnie czajnik na podstawce ze stykami.  
2. Podczas gotowania wody: 

 włączyć wtyczkę do gniazdka wtykowego 

 włączyć zasilanie przełącznikiem na czajniku 

 obserwować czajnik i odczekać na jego automatyczne wyłączenie się  

 nie otwierać pokrywy czajnika w czasie podgrzewania w celu sprawdzenia, czy woda się gotuje  

 nie dolewać wody w trakcie jej podgrzewania  

 nie wychodzić z pomieszczenia, w którym znajduje się włączony czajnik 

 poczekać na jego automatyczne wyłączenie się  

 po wyłączeniu czajnika odczekać chwilę aż ustanie gwałtowne parowanie wody i zdjąć czajnik z 
podstawki.  

3. Po zakończeniu gotowania wody: 

 zachowując ostrożność przemieścić czajnik w pozycji pionowej do miejsca nalewania wrzątku w kubki 
lub filiżanki i ostrożnie napełniać je wrzątkiem 

 odstawić czajnik na podstawkę do wystygnięcia 

 zachować szczególną ostrożność w czasie przenoszenia i podawania kubków lub filiżanek z napojami.  
4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia czajnika:  

 w czasie podłączania czajnika do sieci zasilającej wykonywać czynności suchymi rękami  

 w przypadku oblania rąk wodą, wysuszyć je przed dotykaniem czajnika  

 w razie niezadziałania automatycznego wyłącznika, zdjąć czajnik z podstawki, odstawić go i wyłączyć 
wtyczkę z gniazdka zasilającego zgłaszając przełożonemu usterkę  

 nie naprawiać samemu uszkodzonego czajnika  

 po zakończeniu dnia praca, przed opuszczeniem pomieszczenia pracy wyłączyć wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka wtykowego  

 w razie oblania ciała wrzątkiem, schłodzić oblane miejsce wodą i powiadomić o zdarzeniu przełożonego. 
Zabrania się czyszczenia, konserwacji i napraw czajnika bez odłączenia od sieci.  

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 
W przypadku powstania pożaru należy:  postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
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W przypadku zaistnienia wypadku: 
- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe 

 
W przypadku powstania awarii: 

- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP(5) 
PRZY OBSŁUDZE GOFROWNICY 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia. 

 posiadać dobry stan zdrowia. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia. 
 

Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć. 

 2. Przed rozpoczęciem pracy należy: 

 ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni, z dostępem od strony frontowej (w pobliżu nie 
powinny znajdować się łatwopalne materiały).  

 należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia (temperatura otoczenia nie powinna 
przekraczać 50°C) 

 przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu ustawić wyłącznik w pozycji „0” (zaleca się 
podłączenie do gniazda zamontowanego w ścianie. Podłączenie urządzenia do gniazdka, pod 
które podłączone jest już inne urządzenie może stać się przyczyną awarii instalacji 
elektrycznej) 

 wszelkie podłączenia oraz ingerencja w urządzenie musi być przeprowadzone przez osobę 
wykwalifikowaną oraz odpowiednio przeszkoloną i działającą zgodnie z zasadami BHP.  
 

    3. Czynności podczas pracy 

 wybrać temperaturę grzania poprzez ustawienie pokrętła regulatora temperatury  

 przygotować potrawę, rozpocząć opiekanie a kiedy będzie gotowa należy zdjąć za pomocą 
akcesoriów z drewna lub tworzywa sztucznego. Aby uniknąć uszkodzenia płyt nie powinno 
się używać metalowych akcesoriów .  

 nie dotykać płyty i ścian urządzenia gołymi dłońmi, są gorące podczas pracy urządzenia  

 podczas pracy przy urządzeniu ręce osoby obsługującej urządzenie muszą być suche.  

   4. Czynności zakazane: 

 pozostawienie włączonej gofrownicy bez nadzoru. 

 samodzielne naprawy (jakiekolwiek naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel techniczny - serwis techniczny).  

 dotykanie wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma.  

 obsługa urządzenia przez osoby nieprzeszkolone 

 włączanie urządzenia, jeżeli którykolwiek element grzewczy i/lub element kontrolny został 
uszkodzony.  
 

 5. Czynności po zakończeniu pracy: 

 po zakończeniu pracy należy gofrownicę wyłączyć z sieci. 

 po zakończonej pracy wystudzić gofrownicę, usunąć resztki pożywienia i umyć  

 czyste urządzenie przechować w suchym miejscu 

 uporządkować swoje stanowisko pracy. 
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ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe 

 
 

W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (6) 
PRZY OBSŁUDZE MIKSERA RĘCZNEGO 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia. 

 posiadać dobry stan zdrowia. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia. 
 

2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Maszyna musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. 

2. Maszyna musi posiadać osłony zasypowe, silnika oraz mechanizmów przeniesienia napędu. 

3. Maszyna musi posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu. 

4. Otwarcie pokrywy urządzenia powinno automatycznie wyłączać jego pracę. 

5. Posadzka na stanowisku pracy obsługującego maszynę powinna być antypoślizgowa i łatwo 
zmywalna. 

3. Przed rozpoczęciem pracy należy: 

 sprawdzić stan wyłączników. 

 oczyścić posadzkę wokół maszyny. 

 usunąć zbędne przedmioty ze stanowiska pracy. 

 sprawdzić stan osłon ochronnych. 
 

4. Czynności podczas pracy: 

 nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób nie upoważnionych. 

 nie opuszczać stanowiska pracy podczas eksploatacji urządzenia. 

 w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości wyłączyć maszynę. 

 nie przeładowywać komory roboczej maszyny. 

 zaleca się posiadanie sprzęt ochraniający przed nadmiernym hałasem. 
 

5.  Czynności po zakończonej pracy: 

 odłączyć maszynę od źródła napięcia. 

 oczyścić i wymyć elementy robocze maszyny. 

 oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy. 

 upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 
 

6.  Czynności zakazane: 

 uruchamiania maszyny bez założonych osłon ochronnych. 

 wkładać rąk podczas pracy urządzenia w obszarze elementów obracających się. 

 samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej. 
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 dokonywania wszelkich napraw i konserwacji w trakcie pracy urządzenia-i pod napięciem. 

 obsługiwania maszyny z obandażowanymi lub skaleczonymi rękoma. 

 wykonywania innych czynności niż zlecone przez opiekuna zajęć. 
 

                        ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 

 
W przypadku powstania awarii: 

- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (7) 
PRZY OBSŁUDZE PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia. 

 posiadać dobry stan zdrowia. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia. 
 

2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Piekarnik służy do pieczenia mięsa, chleba, pizzy i wyrobów cukierniczych. 
2. Pracę przy piekarniku należy wykonywać za zgodą I pod nadzorem opiekuna zajęć.  

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 przed rozpoczęciem używania urządzenia, ostrożnie oczyścić bądź przemyć komory 
piekarnicze. 

 sprawdzić stan zasilania z sieci elektrycznej 220/380 V w tym zerowanie. 

4. Czynności podczas pracy: 

 włączyć urządzenie przełącznikiem głównym lub wtyczką do odpowiedniego gniazdka. 

 włączyć urządzenie i nastawić temperaturę przekręcając termostat na właściwą pozycję 
wybraną z zakresu regulacji od 50°-300"C. 

 po doprowadzeniu komory piekarnika do właściwej temperatury np. 180°C wkładamy 
produkt spożywczy w foremce, który po upieczeniu wyjmujemy. 

 po opróżnieniu komory piekarnika należy piec wyłączyć i ostudzić. 

 czyszczenia piekarnika dokonujemy przy wyjętej wtyczce z gniazdka (z sieci) lub wyłączeniu 
przełącznika głównego. 

 piekarnik należy czyścić wilgotną szmatką. Po oczyszczeniu komorę piekarnika wysuszyć. 

5.  Czynności zakazane 

 nie używać nigdy do czyszczenia materiałów rysujących powierzchnię, które mogłyby 
spowodować pojawienie się rdzy. 

 nie uruchamiać urządzeń gdy nie są uziemione. 

 nie zalewać wodą ognia w piekarniku ani w pobliżu piekarnika. 

6.  Uwagi końcowe 

 w przypadku awarii lub niewłaściwego działania urządzenia odłączyć je z sieci elektrycznej 
czy gazowej. 

 w czasie obsługi należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 wszelkie niedomagania techniczne oraz uszkodzenia natychmiast zgłosić przełożonemu. 

 przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży ochronnej. 

 stanowisko pracy należy utrzymywać w należytej czystości. 
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ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 
-  

W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna 
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INSTRUKCJA BHP (8) 
PRZY OBSŁUDZE PŁYTY INDUKCYJNEJ 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia.  

 posiadać dobry stan zdrowia.  

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytowania użądzenia 
. 

2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć 

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 należy umieścić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację oraz z dala od materiałów 
łatwopalnych (firany, tapeta), z daleka od nagrzewających się urządzeń kuchennych 

 dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi  

 sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i 
wtyczka nie są uszkodzone 

 sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

4. Czynności podczas pracy: 

 na panelu wybrać moc grzewczą płyty urządzenia oraz czas w minutniku 

 używać wyłącznie nadających się do gotowania indukcyjnego naczyń, o odpowiedniej 

średnicy (w przypadku gdy użyte zostanie naczynie niewłaściwe, nie zostanie rozpoznane) 

 należy zapobiegać wnikaniu cieczy do urządzenia i kipieniu wody podczas gotowania. 

  

5. Czynności zakazane: 

 wykonywać samodzielnych prac konserwacyjnych i naprawczych płyty indukcyjnej 

 dotykać rozgrzanej płyty indukcyjnej 

 umieszczać pomiędzy naczyniem i powierzchnią blatu ceramicznego papier, karton, tekstylia, 

ponieważ mogą się one zapalić 

 kłaść na blacie ceramicznym przedmiotów tj. zamknięte puszki, folia aluminiowa, sztućce, 

biżuteria, zegarki ora inne, niż wskazuje producent naczynia do gotowania 

 zbliżać się do urządzeń indukcyjnych osobom posiadającym rozrusznik serca 

 kłaść na blacie ceramicznym kart kredytowych i/lub telefonicznych, kaset magnetofonowych 

oraz innych przedmiotów wrażliwych na oddziaływanie pola magnetycznego. 

 używać powierzchni płyty jako blatu do odstawiania przedmiotów. 

 myć płyty pod bieżącą wodą (wkładać do wody) 

 obsługiwać kuchenkę z mokrymi rękoma 

 dotykać obudowy podczas gotowania, kiedy jest rozgrzana oraz bezpośrednio po 

zakończeniu procesu - wystudzić 

 oczyszczać płytę pod napięciem lub gorący, przed ostygnięciem 
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 dopuszczać do obsługi osoby niepowołane 

 zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi 

 postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i 

poleceniami nadzoru 

 

NAKAZUJE SIĘ 

 używać obowiązujące ochrony osobiste i rękawice ochronne 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy 

 utrzymywać posadzkę w czystości i suchą 

 zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy 

 w razie pojawienia się szczelin lub pęknięć płyty ceramicznej należy niezwłocznie wyłączyć 

urządzenie indukcyjne i odłączyć je od instalacji elektrycznej. Nie dotykać żadnych części we 

wnętrzu urządzenia.  

 wady i / lub uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu 

 kuchenka indukcyjna, w której stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinna być 

niezwłocznie odłączona od zasilania  

 

6. Czynności po zakończonej pracy 

 przed przystąpieniem do czyszczenia, wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego gniazdka 
sieciowego, pozastawiać do wystygnięcia 

 czyścić powierzchnię miękką, wilgotną ściereczka i wskazanymi przez producenta środkami, 
które nie rysują powierzchni i nie są na tyle ciekłe aby dostać się do środka urządzenia. 

 uporządkować stanowisko pracy. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
 

Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
 

- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 

 

W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (9) 
PRZY OBSŁUDZE TOSTERA 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia.  

 posiadać dobry stan zdrowia.  

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytowania użądzenia 
2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć 

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 urządzenie należy umieścić w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza oraz z 
dala od materiałów łatwopalnych (firany, tapeta) oraz z daleka od nagrzewających się 
urządzeń kuchennych 

 dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi tostera 

 sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i 
wtyczka nie są uszkodzone 

 sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
 

4. Czynności podczas pracy: 

 pokrętłem nastawić wybrany stopień opiekania / zaznaczyć na panelu 

 włożyć kromki do komory opiekającej i przesunąć dźwignię w dół , aż do jej zablokowania 

 po osiągnieciu właściwego stopnia zrumienienia pieczywa, urządzenie zostanie 
automatycznie wyłączone, blokada dźwigni jest zwalniana i gotowe tosty są wysuwane z 
komory opiekającej do góry 

 opiekanie można przerwać w dowolnym momencie naciskając przycisk STOP 

 rusztu należy używać w sytuacji podgrzewania rogalików i bułeczek które nie mieszczą się do 
komory 

 chcąc użyć rusztu należy go zablokować, przesuwając blokadę. Stopień grzania ustawić 
pokrętłem 
 

5. Czynności zakazane 

 wykonywać samodzielnych prac konserwacyjnych i naprawczych tostera  

 myć tostera pod bieżącą wodą i wkładać do wody 

 cbsługiwać tostera z mokrymi rękoma 

 dotykać obudowy podczas pieczenia, kiedy jest rozgrzana oraz bezpośrednio po zakończeniu 
procesu - wystudzić 

 oczyszczać toster pod napięciem lub gorący, przed ostygnięciem 

 dopuszczać do obsługi osoby niepowołane 

 zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi 

 stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych 

 postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i 
poleceniami nadzoru 
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NAKAZUJE SIĘ 

 używać obowiązujące ochrony osobiste i rękawice ochronne 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych 
do obróbki lub obrobionych,  

 utrzymywać posadzkę w czystości i suchą 

 zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy 

 wady i / lub uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu 

 toster, w którym stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinien być niezwłocznie 
odłączony od zasilania 

6. Czynności po zakończonej pracy 

 przed przystąpieniem do czyszczenia, wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego gniazdka 
sieciowego, pozastawiać do wystygnięcia 

 wyczyścić powierzchnię obudowy tostera miękką wilgotną ściereczka, następnie przetrzeć. 
Nie używać środków rysujących powierzchnie  

 okruchy z dna tostera usuwać okresowo zgodnie z instrukcja danego modelu urządzenia; 
oczyścić, przetrzeć ściereczką i umieścić ponownie na swoim miejscu (uprzednio odłączyć 
toster z sieci wysokiego napięcia). 

 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny 
 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
 

Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
 

- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 

 

W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Wpisz tekst] 

 

INSTRUKCJA BHP (10) 
PRZY OBSŁUDZE ZMYWARKI 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia.  

 posiadać dobry stan zdrowia.  

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia 

  
2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć 

3. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 zmywarka do naczyń powinna być zamontowana i uruchomiona zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym.  

 przed uruchomieniem sprawdzić prawidłowość podłączenia zmywarki.  

 zmywarkę należy ustawić z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni od ścian  
i innych przedmiotów oraz w pobliżu gniazda zasilającego łatwo dostępnego. 

 przygotować odpowiednią ilość przedmiotów do mycia po ich wstępnym oczyszczeniu. 

 sprawdzić czy filtry i ramiona myjące są czyste. 

 sprawdzić czy zawór wodny jest odkręcony. 

 umieścić w pojemniku środek myjący. 
 

4. Czynności podczas pracy 

 załadować komorę odpowiednio przygotowanymi przedmiotami luźno i w miarę możliwości 
równomiernie rozłożone na półkach i w koszach. 

 drzwiczki zmywarki zamykać zgodnie z instrukcją producenta.  

 ustawić odpowiedni program mycia. 

 włączyć zmywarkę odpowiednim przyciskiem 

 po zakończeniu procesuj mycia urządzenie wyłącza się automatycznie 

 Należy unikać otwieranie zmywarki w trakcie pracy urządzenia. 
 

5. Czynności zakazane 

 włączania urządzenia do gniazdka bez bolca ochronnego 

 interwencji w trakcie procesu mycia. 

 otwierania urządzenia po zakończeniu procesu, przed ostygnięciem. 

 dokonywania napraw i przeróbek instalacji chłodniczej oraz elektrycznej osobom  
nie upoważnionym. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

W przypadku powstania pożaru należy: 
Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 
-  
-  
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W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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INSTRUKCJA BHP (11) 
PRZY OBSŁUDZE LODÓWKI 

KWALIFIKACJE DO OBSŁUGI URZĄDZENIA: 

 

1.  Obsługujący urządzenie powinni: 

 być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi urządzenia.  

 posiadać dobry stan zdrowia.  

 posiadać przeszkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 

 posiadać przeszkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania urządzenia 
 

2. Przystępujący do obsługi, wykonuje czynności pod nadzorem opiekuna zajęć 

3. BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE LODÓWKI  - ZASADY 

 przewód zasilający, ulokowany w sposób nie stwarzający zagrożenia potknięcia; 

 układanie żywności równomiernie na półkach, z zachowaniem pomiędzy opakowaniami 
kanałów powietrznych; 

 oczyszczanie i mycie lodówki po jej rozmrożeniu, za pomocą gąbki lub szmatki namoczonej w 
wodzie ze środkiem zalecanym przez producenta. Po jej umyciu należy przemyć ją szmatką 
zamoczoną w czystej wodzie;  

 każdorazowo po korzystaniu z urządzenia, należy sprawdzić czy drzwi urządzenia są zamknięte. 
 

4. Czynności zakazane 

 korzystanie z urządzenia, jeśli uszkodzone są przewód zasilający lub wtyczka. 

 stosowanie urządzenia do innych celów, niż przewiduje to instrukcja. 

 przechowywanie substancji niebezpiecznych, bądź trujących. 

 przykrywanie półek uniemożliwiające cyrkulację powietrza pomiędzy produktami.. 

 obciążanie lodówki ciężkimi przedmiotami. 

 mycie urządzenia, które jest podłączone do źródła zasilania. 

 naprawianie urządzenia we własnym zakresie  
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH: 

 

W przypadku powstania pożaru należy: 
 

Postępować zgodnie z procedurą ewakuacji na wypadek pożaru. 
 

W przypadku zaistnienia wypadku: 
 

- udzielić poszkodowanym pierwszej  pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 

 

W przypadku powstania awarii: 
- natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia, 
- powiadomić opiekuna zajęć i wykonywać jego polecenia, 
- podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu zgody opiekuna. 
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Instrukcja mycia rąk mydłem  

i wodą  Czas: 40-60 sekund 
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REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ 

I UŻYTKOWANIA  SZAFEK 

 

I. Szatnia szkolna 

1. Szatnia szkolna jest czynna od godz. 7.00 do godz.17.00. 

2. Klasa ma wyznaczony i opisany boks w szatni. 

3. Każdy uczeń po przyjściu do szatni wiesza kurtkę i zostawia ułożone buty na ustalonym dla siebie 

miejscu. 

4. Uczeń zobowiązany jest mieć na zmienne obuwie podpisany worek z materiału i zostawiać 

zmienne obuwie zawsze w tym worku. 

5. Zabrania się wchodzenia do boksów innych klas. 

6. Podczas wyjść zorganizowanych w trakcie trwania zajęć pobieranie okryć z szatni jest możliwe 

tylko z nauczycielem prowadzącym wyjście, wycieczkę. 

7. W sytuacji zwolnienia ucznia z zajęć przez rodzica, uczeń zobowiązany jest do pokazania osobie 

upoważnionej do otwierania szatni pisemnego zezwolenia na wyjście poza obręb Szkoły 

podpisanego przez wychowawcę. 

8. Zabrania się uczniom przebywania w szatni podczas przerw między lekcjami. 

9. Uczniowie zobowiązani są do respektowania poleceń nauczyciela pełniącego dyżur oraz 

pracownika obsługi pracującego w szatni. 

10. Pedagodzy szkolni wraz z Samorządem Szkolnym prowadzą systematyczną kontrolę porządku w 

poszczególnych boksach – przydzielając punkty klasom. Tabela z punktacją umieszczona jest na 

tablicy Samorządu Szkolnego. 

 

      II. Szafki  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa 

szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek 

szkolnych przez uczniów SP118. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy 

rozumieć, że mowa jest o Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu. 

2. Szafki szkolne są własnością szkoły wg spisu inwentarzowego. Dysponowaniem i rozliczaniem 

majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się dyrekcja szkoły. Sekretariat szkoły 

dla celów rozliczeniowych prowadzi i przechowuje ewidencję korzystania z szafek szkolnych. 

Wgląd do ewidencji użytkowania szafek ma Prezydium Rady Rodziców oraz Samorząd 

Uczniowski.  

 

§ 2. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek 

 

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz 

innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.  

2.  Użytkownik szafki ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej zawartość. Uczeń, który otrzymał 

szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie z zachowaniem zasad 

higieny i bezpieczeństwa.  

3.  Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji 

chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły. 

Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, 

środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne. Uczeń nie 

powinien przechowywać w szafkach rzeczy wartościowych. 

4. Uczniowi nie wolno przechowywać w szafkach : 

      -żadnych przedmiotów szklanych 

     -produktów spożywczych o krótkim terminie ważności do spożycia ( np. otwarty jogurt, 

niezjedzona kanapka pozostawiona na kolejny dzień) 
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     -napojów z niezabezpieczonym fabrycznie zamknięciem ( np. otwarty sok w kartoniku) 

     -brudnej odzieży ( np. mokre ręczniki, brudne stroje sportowe) 

5. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań 

mających skutek trwały. Zezwala się na ozdobienie wnętrza szafki plakatami w sposób łatwy do 

usunięcia (np. papierowe plastry apteczne). Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych. 

6. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.  

7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być 

bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia do sekretariatu szkoły. Pomieszczenia, w których ustawione 

są szafki szkolne, są monitorowane. 

 

§ 3. Klucze i zasady ich użytkowania 

 

1. Pod koniec roku szkolnego każdy użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze 

wszystkich znajdujących się tam przedmiotów, usunięcia wszelkich napisów, plakatów i nalepek 

oraz oddania klucza w depozyt. 

2. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole,  zobowiązani są do zwrotu klucza 

najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą klucza 

będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.  

3. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt dorobienia klucza lub 

wymiany wkładki zamkowej.  

4. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie.  

 

 

§ 4. Przypadki szczególne 

 

1.  W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej swojej lub innych 

użytkowników szafek, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.  

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrekcja szkoły.  

3. Dyrekcja szkoły nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach 

szkolnych.  

4. Uczeń na każde wezwanie dyrekcji szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce.  

W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia ucznia o przetrzymywanie w szafkach 

zabronionych przedmiotów (np. posiadanie substancji odurzających, narkotyków, alkoholu lub 

innych substancji i przedmiotów) dyrekcja szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim 

przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą 

min. 3 osoby (właściciel szafki lub jego pełnomocnik, ewentualnie przedstawiciel danej klasy, 

wychowawca klasy, inny nauczyciel lub inny pracownik szkoły).  

5.  W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest 

protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Wychowawca klasy corocznie zaznajamia z treścią Regulaminu Rodziców i  uczniów klasy.  

2. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez dyrekcję szkoły. 

3. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia 

niniejszego Regulaminu. Podpisanie Regulaminu przy odebraniu klucza przez ucznia i Rodzica 

jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków. 

4. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga dyrektor 

szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje 

dyrektor szkoły. 

 

Opracował………………………………… ..Zatwierdził: ……………………………………………. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 
Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (DZ.U. z 2003 r. nr 6, poz.69). 
 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp zamieszczonych w REGULAMINIE oraz do 
przestrzegania i stosowania wszelkich poleceń nauczyciela. 

 
UWAGI OGÓLNE 

 
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego, sportowych zajęć  pozalekcyjnych oraz imprez sportowo-
okolicznościowych. 

2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają : dyrektor szkoły oraz nauczyciele w-f. 
3. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie  

z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią 
dbałość o sprzęt. 

4. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

5. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia. 
6. Uszkodzony sprzęt, prowadzący zajęcia powinien odpowiednio zabezpieczyć i wyłączyć  

z użytkowania do chwili usunięcia usterki. 
7. W sali gimnastycznej uczniowie przebywają tylko w obecności nauczyciela. 
8. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 
9. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy 

natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
10. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym po 

zawarciu pisemnej umowy ze szkołą. 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: 
- dziewczęta - biała koszulka, ciemne krótkie spodenki lub leginsy, 
- chłopcy biała koszulka i ciemne krótkie spodenki, 
- obuwie sportowe – buty z jasną gumową podeszwą typu halowego lub tenisówki. 

2. Przed rozpoczęciem lekcji dyżurny klasowy zgłasza zespół ćwiczący do nauczyciela 
prowadzącego. Nauczyciel wydaje klucz do szatni i nadzoruje uczniów. W czasie przebywania 
młodzieży w sali gimnastycznej szatnia musi być zamknięta. 

3. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. 
4. Dyrekcja i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w 

szatni (pieniądze, biżuteria, telefony komórkowe, itp.). Na prośbę ucznia można pozostawić 
te przedmioty w depozycie u nauczyciela lub osoby niećwiczącej. 

5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia 
sprzętu trzeba natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

6. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania 
z nich. 

7. Niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć. 
8. Podczas lekcji musi być zachowana pełna dyscyplina, uczniowie wykonują ćwiczenia pod 

ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko na jego polecenie lub sygnał. 
9. Podczas ćwiczeń niedopuszczalne są długie paznokcie, rozpuszczone długie włosy, słuchawki 

audio w uszach, żucie gumy, spożywanie posiłków. 
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10. Podczas zajęć, zawodów, imprez sportowych widzowie przebywają w sali gimnastycznej 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych. 
 

 
11. Na początku i na końcu lekcji sprzęt sportowy musi być przeliczony i zabrany z obiektu oraz 

odniesiony do magazynku w obecności nauczyciela. 
12. Nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej będzie miało wpływ na ocenę z wychowania 

fizycznego oraz podlegało karom zawartym w Statucie Szkoły. 
13. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia mienia wspólnego szkoły 

odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby. 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
Zabronione jest: 
 

11. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną.  
12. Wchodzenia do sali gimnastycznej w brudnym i niesportowym obuwiu.  
13. Przebierania się i rozrzucania odzieży po sali gimnastycznej.  
14. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, okularach oraz przedmiotach 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych.  
15. Samodzielnego opuszczania sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela.  
16. Samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela (wspinania się po 

drabinkach, linach, obręczach do piłki koszykowej). 
17. Wnoszenia jedzenia, napojów oraz spożywania ich na terenie sali gimnastycznej.  
18. Wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.  
19. Żucia gumy i korzystania z elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych. 
20. Wynoszenie z sali pomocy naukowych. 
21. Spożywanie posiłków i napojów, żucia gumy. 

 
OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń jest zobowiązany do: 
1. Utrzymania czystości i porządku na swoim stanowisku w sali. 
2. Po zakończonych zajęciach rozliczenie się z powierzonego sprzętu. 
3. Zgłoszenia niezwłocznie nauczycielowi każdego wypadku, a także przypadku uszkodzenia sprzętu 
lub narzędzi. 
4. Stosowania się do poleceń nauczyciela. 
5.W przypadku powstania pożaru, obowiązuje postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą.
  
   
Opracował……………………………………..                                          Zatwierdził:…………………………………………. 
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ZASADY KORZYSTANIA 
Z SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ 

1. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Ćwiczący rozbierają się w szatni, pozostawiając buty i ubranie w należytym porządku.   

3. Ćwiczenie w ubraniach i przebieranie się w sali gimnastycznej jest zabronione.  

4. Za ład i porządek w szatni odpowiadają uczniowie pod nadzorem  prowadzącego zajęcia.  

5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą czynnie w zajęciach sportowych nie mogą przebywać w czasie 
zajęć w szatni. 

 
ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO  

ZGROMADZONEGO W MAGAZYNKACH SPORTOWYCH 
 

1. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością Szkoły, odpowiadają za niego 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia ze 

swoja klasą.  

2. Za porządek w magazynkach sportowych odpowiadają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na 

bloku sportowym. 

3. Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego składają nauczyciele lub wyznaczeni 

przez nauczyciela uczniowie tylko pod jego nadzorem. 

 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ  
I ZAWODÓW SPORTOWYCH 

 
Zasady obowiązujące uczestników zawodów sportowych oraz zajęć na sali gimnastycznej i boisku 
szkolnym: 

1) współzawodnictwo sportowe prowadzone w sposób uczciwy; 
2) odrzucenie korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych; 
3) godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki; 
4) szacunek oraz przestrzeganie zasad podczas fizycznego i psychicznego kontaktu z 

przeciwnikiem; 
5) akceptowanie decyzji sędziego; 
6) przestrzegania reguł gry; 
7) samokontrola w przypadku zwycięstwa i przegranej; 
8) troska o dobre samopoczucie własne i innych; 
9) stawianie dziecku takich wymagań, jakim jest ono w stanie sprostać; 
10) jednakowe traktowanie osób o większych i mniejszych zdolnościach. 

Zasady obowiązujące organizatora zawodów sportowych oraz zajęć: 
1) organizowanie zawodów, w których to wszyscy uczestnicy mają równe szanse; 
2) formułowanie zasad czytelnych dla wszystkich; 
3) zapewnienie, co do tego, by wszelkie podejmowane decyzje w danej dyscyplinie sportu były 

zgodne z kodeksem etycznym; 
4) branie pod uwagę fizycznych i psychicznych procesów, jakie zachodzą w trakcie dojrzewania 

dziecka i wpływu, jaki mają na osiągnięcia sportowe; 
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5) ustalenie zasad organizacji zawodów i współzawodnictwa w taki sposób, aby oprócz 
sukcesów w rywalizacji sportowej nagradzały postawę „fair play”; 

6) propagowanie pozytywnego zachowania w podczas zawodów/zajęć. 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 
 

1. Właścicielem boiska szkolnego jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B . Orlińskiego we 

Wrocławiu, której organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.  

2. Boiska szkolne są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  

oraz pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych. 

3. Z boisk w pierwszej kolejności korzystają uczniowie realizujący zajęcia obowiązkowe. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe odbywają się w 

obecności nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.  

5. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach może być używany tylko w obecności  

i na polecenie nauczyciela.   

6. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia, korzysta tylko z 

urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Każdą usterkę zgłasza kierownikowi 

gospodarczemu.   

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie 

boiska szkolnego przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.  

9. Osoby postronne (grupy zorganizowane i osoby prywatne) mogą korzystać z boiska wyłącznie po 

zakończeniu zajęć szkolnych.  

10. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać kierownikowi gospodarczemu lub w 

sekretariacie Szkoły.  

11. Zabrania się:  

a) wprowadzania na teren boiska psów i innych zwierząt,  

b) niszczenia urządzeń, ławek i zieleni,  

c) palenia papierosów,  

d) spożywania napojów alkoholowych, 

e) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, 

f) zaśmiecania terenu,  

g) zakłócania porządku,  

h) jazdy na rowerach i motorowerach oraz rolkach, 

i) użytkowania boiska w nieodpowiednim obuwiu.  

12. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i 

przestrzegania powyższego regulaminu. 

13. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

opiekunowie.  

14. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania  regulaminu Dyrekcja nie ponosi 

odpowiedzialności. 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

 
1. Właścicielem placu zabaw jest Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. B . Orlińskiego  

we Wrocławiu,  której organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.  

2. Z placu zabaw można korzystać wyłącznie w godzinach pracy Szkoły. 

3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 6 do 15 lat.  

4. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Podczas zabawy i ćwiczeń uczniowie mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia 

nauczyciela. 

7. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw.  

zleca się kierownikowi gospodarczemu zatrudnionemu w placówce. 

8. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

9. W czasie trwania zajęć szkolnych uczniowie Szkoły mają pierwszeństwo w korzystaniu z 

placu  zabaw. Wyklucza się udział osób postronnych w równoczesnym korzystaniu z 

uczniami z placu zabaw. 

10. Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem zabaw lub ćwiczeń  uczniowie: 

a) zdejmują  rzeczy takie jak: pierścionki, kolczyki, ozdoby z szyi, nadgarstków, kostek itp. 

b) usuwają przedmioty znajdujące się w kieszeniach. 

11. Podczas zabaw lub ćwiczeń zabrania się uczniom żucia gumy oraz spożywania posiłków. 

12. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczona liczba dzieci. 

13. Wszelkie uszkodzenia urządzeń, sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi 

sprawującemu nadzór. 

14. Osoby, które nie biorą udziału w zorganizowanych zajęciach prowadzonych na placu zabaw 

siedzą na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. 

15. W trakcie zajęć, jeśli dziecko poczuje się źle niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi. 

16. Dzieci samowolnie nie mogą oddalać się z miejsca zabaw. 

17. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 zaśmiecania terenu, 

 gry w piłkę 

 jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, 

 niszczenia i uszkadzania roślinności, 

 dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 

 zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

 palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

 wprowadzania zwierząt, rowerów, 

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

 przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

18.Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego 

zgody i poza godzinami otwarcia szkoły. 
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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Postanowienia ogólne 

1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.  

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć 

opracowanego na podstawie rocznego planu pracy Szkoły.  

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. 

Cele i zadania świetlicy 

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom: 

a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,  

b) pomoc w nauce,  

c) warunki do nauki własnej,  

d) kulturalną rozrywkę i zabawę, 

e) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie, 

f) rozwój zainteresowań oraz zdolności, 

g) stymulowanie postawy twórczej, 

h) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

i) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

j) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron, 

k) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, 

l) współpracę z ich nauczycielami i rodzicami. 

2. Do zadań świetlicy należy:  

a) organizowanie opieki,  

b) pomocy w nauce,  

c) warunków do nauki własnej,  

d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, 

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, 

h) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, 

kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, 

i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

j) rozwijanie samodzielności i aktywności, 

k) współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także 

z pedagogiem, psychologiem szkolnym. 

Założenia organizacyjne 

1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach: 6:30 – 17:00 (z 

wyjątkiem dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego). 

2. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze w grupach 

łączonych w godzinach od 7.00 – 16.00. 

3. Do świetlicy może uczęszczać każde zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów dziecko. 
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4. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do kierownika świetlicy 

lub wychowawców świetlicy. 

5. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera; imiona i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, dane 

kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy. 

6. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez 

nich osoby wpisane w oświadczeniu. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany 

przez inną osobę, której rodzic nie wpisał w oświadczeniu, wyłącznie na podstawie pisemnego 

upoważnienia zapisanego w zeszycie kontaktowym od rodziców/prawnych opiekunów.  

7. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w pisemnym upoważnieniu/ 

oświadczeniu. Upoważnienia ustne, np. w wyniku rozmowy telefonicznej będą honorowane 

wyłącznie w nagłych i wyjątkowych sytuacjach. 

8. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy 

świetlicy i w przypadku wątpliwości nauczyciela świetlicy - okazania na każdą prośbę 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nieposiadania dokumentu tożsamości lub 

odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka. 

9. Dzieci nie będą wydawane rodzicom/opiekunom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków. 

W sytuacji konfliktowej powiadamiany zostaje wicedyrektor, Dyrektor Szkoły oraz policja w 

celu stwierdzenia stanu trzeźwości. 

10. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót 

dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. 

11. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez 

drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu. 

12. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w 

formie pisemnej z datą i podpisem. 

13. Dwutygodniowa, nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w świetlicy jest podstawą do 

wypisania ze świetlicy. 

14. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 

15. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie. 

 

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej 

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 

 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców/opiekunów prawnych, składanego corocznie. 

2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko  

do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach. 

3. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy, na spotkaniach organizacyjnych klas 

pierwszych i czwartych bądź bezpośrednio ze szkolnej strony internetowej. 

4. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej  

u wychowawcy grupy lub u kierownika świetlicy. 

5. Dzieci, oczekujące wyłącznie na zajęcia dodatkowe i uczniowie, którzy nie chodzą na lekcji 

religii także muszą posiadać złożone karty uczestnika świetlicy. 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej  

przez rodziców/opiekunów prawnych. 
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1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez 

rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z ustalonym planem odbiorów dzieci. 

2. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru na prośbę wychowawcy zobowiązane są do okazania 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub 

odmowy  okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka. 

3. Dziecko powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych,  

w oświadczeniu . W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w oświadczeniu, 

dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane w zeszycie ucznia) czytelnie 

podpisane przez rodziców, zawierające informacje: 

 imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru 

 seria i numer dowodu osobistego 

 data, określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego dnia bądź konkretnego dłuższego czasu. 

4. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez 

rodzica – po podaniu przez osobę upoważnioną hasła bezpieczeństwa znanego wyłącznie 

rodzicowi i wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, 

podpisując się pod nim czytelnie.  

5. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu, 

określić godzinę wyjścia ze świetlicy. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

6. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie w 

sytuacji gdy: 

 dziecko przebywające w świetlicy ukończyło 7 r. ż, a osoba, która je odbiera ma ukończone 

10 lat i rodzice wyrazili swoją wolę w tej kwestii na piśmie, oświadczając, że ponoszą pełną 

odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu obojga nieletnich dzieci. 

 dziecko przebywające w świetlicy które nie ukończyło 7 r. ż może zostać odebrane przez 

osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. ż – także w wyniku pisemnego oświadczenia rodziców. 

7. Dzieci, które nie ukończyły 7 r. ż nie mogą wychodzić samodzielnie do domu, nawet na pisemną 

prośbę rodziców. 

Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 17.00 

 

1. Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 

wskazanymi w karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. 

2. Wychowawca ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka ze świetlicy przez 

rodziców/opiekunów. 

3. W sytuacji, gdy wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dziecka – informuje dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu 

opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki. 

5. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów 

prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek 

opiekuńczo – wychowawczy. 

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której 

zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków 

odurzających 

 

1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca 

dziecko jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem substancji odurzających – 

wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądać wezwania lub wezwać samemu innego 

opiekuna dziecka. 
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2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły oraz sporządzić notatkę służbową. 

3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję. 

 

 

 

 

 

 
Niniejszym proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej: 
 

 
Imię i nazwisko ucznia                            Klasa 

Adres zamieszkania: 

 

1. DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO ZE ŚWIETLICY W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH  

I GODZINACH: 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godzina 

przyjścia 

przed 

lekcjami: 

     

Godzina 

wyjścia ze 

świetlicy  

po lekcjach: 

     

 

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego  numer telefonu 
 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego  numer telefonu 

3. INFORMACJE O DZIECKU (Ważne informacje o stanie zdrowia lub inne istotne informacje  

w związku z opieką sprawowaną w świetlicy (np. choroby przewlekłe, alergie): ____________ 

 

 

 

4. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ 

DZIECKO ŚWIETLICY 
 

W roku szkolnym ………. dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby (Proszę 

podać wszystkie osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka): 

 

Lp. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do odbierania dziecka ze świetlicy 

Placówka ma prawo zweryfikować tożsamość 

osoby odbierającej dziecko poprzez wgląd  

do dowodu osobistego. 

Numer telefonu 

kontaktowego 

Podpis osoby 

upoważnionej 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W CELU ŚWIADCZENIA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM _________ 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. 

Kontakt do  inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Pani/Panu odebrania dziecka ze świetlicy. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest realizowanie przez Administratora zadania wykonywanego w interesie publicznym jakim jest 

zachowanie bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania 

danych dostępne są w sekretariacie oraz na https://www.sp118.pl/ w zakładce RODO – klauzula informacyjna dla osoby 

uprawnionej do odbioru dziecka. 

 

5. HASŁO BEZPIECZEŃSTWA: _____________________________________  

 

Hasło jest znane wyłącznie rodzicom oraz osobom upoważnionym do odbioru. 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ (regulamin jest 

dostępny na stronie internetowej szkoły www.sp118.pl). Zobowiązuję się do przestrzegania zasad 

ujętych w regulaminie oraz do współpracy z nauczycielami świetlicy, w celu zapewnienia dziecku 

właściwych warunków pobytu w świetlicy. 

2.  Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować w świetlicy dane kontaktowe w razie ich zmiany. 

3.  Przedstawione  przeze mnie dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

_________________                                    _____________________          

data                                                         podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 118  im. 

płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu oraz związanych z uczestnictwem w konkursach i 

innych uroczystościach na stronie internetowej szkoły w celach informacyjnych oraz promocyjnych 

szkoły. 

 

______________________               _____________________________________ 

    data                                                podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w 

świetlicy w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu w celu informacji i 

promocji szkoły. 

 

_____________________                 ___________________________________ 

          data                      podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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Powyższe klauzule zgody na zamieszczanie zdjęć i prac w Internecie mają charakter dobrowolny. Od ich udzielenia Szkoła 

nie uzależnia przyjęcia dziecka do świetlicy. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w każdym czasie, albo bezpośrednio 

w świetlicy, albo pisząc na adres inspektor@coreconsulting.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność działania Szkoły z 

prawem w okresie przed takim wycofaniem.  

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE 

DZIECKA DO DOMU 

Proszę, aby moje dziecko               

mogło samodzielnie wracać ze świetlicy szkolnej do domu  

w dniu/w dniach       o godzinie 

codziennie o godzinie           

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i postępowanie 

mojego dziecka w drodze do domu.  

Wrocław, dnia                                                     

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Wywiad 

 

Informuję, że moje dziecko jest  

 

Dziecko doskonale zna drogę szkoła – dom. Na drodze tej, nie ma ruchliwych skrzyżowań, placów 

budowy, itp. Przeprowadziliśmy z dzieckiem wiele rozmów na temat bezpiecznego powrotu do domu. 

Na dziecko w domu czeka 

 

Wrocław, dnia                                                     

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE prowadzące zajęcia  

UPOWAŻNIENIE 

W roku szkolnym _________upoważniam pracownika:  

 

do odbioru mojego dziecka      

ze świetlicy szkolnej na zajęcia  

w dniach : 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że   moje dziecko po zakończonych zajęciach zostanie odebrane  przez osobę 

upoważnioną lub wróci pod opieką wyżej wymienionego pracownika do świetlicy szkolnej (zgodnie z 

informacją powyżej) .  

data i podpis rodziców/opiekunów  

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONIONEJ DO ODBIORU DZIECKA  

Oświadczam, że otrzymałam/łem informację, iż: 

1. W związku z prowadzeniem zajęć dodatkowych upoważniono mnie do odbioru 

dziecka:________________________________________  

ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu.  

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 

19, 54-130 Wrocław. Kontakt do  inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE 

Consulting ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Dane osobowe otrzymaliśmy od rodzica (opiekuna 

prawnego) dziecka, przetwarzamy je w celu umożliwienia odebrania dziecka ze świetlicy. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest realizowanie przez Administratora zadania wykonywanego w 

interesie publicznym jakim jest zachowanie bezpieczeństwa podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit e RODO). 

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na 

https://www.sp118.pl/ w zakładce RODO – klauzula informacyjna dla osoby uprawnionej do odbioru 

dziecka. 

3. Pracownik świetlicy ma prawo zweryfikować moją tożsamość poprzez wgląd do dowodu osobistego.                                                                                                                     

_____________________________ 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

Poniedziałek  w godzinach: 
  powrót do świetlicy po 

zajęciach  (TAK/NIE): 

Wtorek w godzinach:  

Środa w godzinach:  

Czwartek w godzinach:  

Piątek w godzinach:  

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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  REZYGNACJA ZE ŚWIETLICY 

składam rezygnację z pobytu mojego dziecka  w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 

__________ 

 

Oświadczam, że ….........................................................................  
(imię i nazwisko ucznia) 

uczeń klasy  ……………………………od…………………………………………….  
                    (data) 

 
 

nie będzie korzystał ze świetlicy szkolnej. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
mojego dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły. 

 

                                           

                            Miejscowość, data                                                         czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w  Szkole Podstawowej 

nr 118 im. płk .pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, miejsca instalacji kamer 

systemu wizyjnego na terenie Szkoły, zasady rejestracji i zapisu wizji oraz sposób ich zabezpieczenia. 

2. Infrastruktura Szkoły (zestaw monitorowania obejmuje 48  kamer), która jest objęta monitoringiem 

wizyjnym, to:  

1) budynek Szkoły przy ul. Bulwar Ikara 19  

- wejście główne  

- wejścia boczne do budynku 

- korytarze szkolne 

- hol przy sali gimnastycznej i na antresoli 

- wejścia do szatni uczniowskich  w przyziemiu 

- szatnia uczniowska w segmencie A (miejsce pozostawiania odzieży wierzchniej oraz zmiennego 

obuwia) 

 2) teren przyszkolny 

- plac przed wejściem głównym do Szkoły 

- boiska szkolne i plac przed segmentem B 

- plac zabaw 

- ciągi komunikacyjne przy segmentach A, C i D 

- parking szkolny (szeroki plan) 

§ 2.  

Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest: 

1) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie 

Szkoły, 

 2) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu 

uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły,  

3) wyjaśnianie sytuacji spornych,  

4) ustalanie sprawców zachowań nagannych w Szkole (bójki, niszczenie mienia, kradzieże, itp.),  

5) ograniczenie dostępu do Szkoły osób nieuprawnionych i niepożądanych,  

6) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa nauki, wychowania i opieki. 

§ 3. 

1. Monitoring szkolny rejestruje wizję przez całą dobę.  

2. Rejestracji i zapisu na nośniku podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.  
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§ 4. 

 1. System monitoringu składa się z:  

a) kamer rejestrujących wizję w kolorze wewnątrz i na zewnątrz budynku Szkoły,  

b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku,  

c) kolorowego monitora umożliwiającego podgląd wizji.  

2. Do rejestracji obrazu służą certyfikowane lub atestowane urządzenia.  

3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są 

udoskonalane, wymieniane i rozbudowywane.  

4. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy Szkoły są informowani o funkcjonowaniu w Szkole systemu 

monitoringu wizyjnego – poprzez informację na stronie Szkoły www.sp118.pl w zakładce RODO. 

 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 

 
 

 6. Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od pojemności dysku.  

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany. 

§ 5. 

 Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego.  

1. Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd znajduje się w pomieszczeniu portierni. 

Pomieszczenie to jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych .  

2.  Zapisy monitoringu mogą być udostępnione w formie wglądu za zgodą administratora danych 

osobowych - Dyrektora Szkoły, nauczycielom, wychowawcom i pedagogowi szkolnemu w celu 

zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie. 

3. Zapis monitoringu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie 

czynności, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, itp. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i 

przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy. 

Podstawą udostępnienia zapisu monitoringu może być wyłącznie przepis obowiązującego prawa 

wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 6. 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie ustala Dyrektor 

Szkoły. 

 

http://www.sp118.pl/
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Załącznik: Klauzula informacyjna. 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO   

Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 118  im. płk. pil. 

Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław , 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub 

CORE Consulting sp. z o.o. ul. Wyłom 16,61- 671 Poznań.  

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny oraz 

numery identyfikacyjne (np. numer rejestracyjny pojazdu) przetwarzane są w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób  przebywających na obszarze należącym Administratora (podopiecznych, 

kadry, gości) oraz ochrony mienia.  

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek Administratora mieszczący się 

pod adresem ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław oraz jego najbliższe otoczenie, w tym: wejścia 

i wyjścia z budynku; korytarze budynku; klatki schodowe w budynku. 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego 

działającego na terenie Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu 

Nazwisko i imię dziecka Podpis rodzica (1) Podpis rodzica (2) 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI 
 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE DOWOZU 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozu na basen i z powrotem odpowiada wyznaczony 

nauczyciel, sprawujący opiekę nad grupą uczniów:  

a) od zbiórki przed szkołą po ubraniu się w szatni do przekazania grupy nauczycielowi 

wychowania fizycznego na basenie, 

 b) od odebrania grupy po zakończonych zajęciach na basenie do odprowadzenia do szatni 

szkolnej.  

2. Opiekun sprawdza listę uczniów w czasie zbiórki przed szkołą i ustala liczbę uczniów 

nieobecnych oraz przyczynę nieobecności.  Uczniowie, którzy na wniosek rodziców, mają 

pozostać pod opieką świetlicy szkolnej, zgłaszają ten fakt opiekunowi.  

3. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.  

 

 

4. Podczas jazdy uczniowie powinni zachować spokój i dyscyplinę ,wypełniać polecenia 

opiekuna dowozu i nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.  

5. Uczniom podczas jazdy nie wolno:  

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, 

 b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,  

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w 

nim osób,  

d) wszczynać kłótni i bójek,   

e) rozmawiać z kierowcą, 

 f) niszczyć wyposażenia autobusu.  

6. O niewłaściwym zachowaniu ucznia informowany jest rodzic i wychowawca klasy,  

a w szczególnych sytuacjach – dyrektor szkoły. 

 

ZASADY ZACHOWANIA NA PŁYWALNI 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających z pływalni odpowiedzialni są nauczyciele 

wychowania fizycznego prowadzący zajęcia oraz ratownicy.  

2. Na zajęciach obowiązuje strój kąpielowy oraz czepek pływacki.   

3. Przed wejściem na basen każdy użytkownik zobowiązany jest starannie umyć całe ciało.  

4.  Zajęcia w wodzie odbywają się pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.  

Wejście  i wyjście z wody odbywa się tylko za jego zgodą.   

7. Na terenie pływalni zabrania się:  

a) zanieczyszczania wody w basenach , 

b) biegania,  

c) wskakiwania do wody z brzegów basenów,  

d) fałszywego alarmowania i używania sygnałów dźwiękowych.  

8. W trakcie kąpieli niedopuszczalne są lekkomyślne żarty, takie jak.: zatapianie 

współćwiczącego, wrzucanie i spychanie do wody, chlapanie w twarz, które mogą doprowadzić 

do groźnego w skutkach wypadku.  

9. Złe samopoczucie lub inne dolegliwości należy bezzwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.   

10. Po wyjściu z hali basenowej należy starannie osuszyć całe ciało i wysuszyć włosy.  

11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody. 

 

Opracował……………………….. Zatwierdził: ……………………………………………… 
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REGULAMIN WYJŚĆ I WYCIECZEK SZKOLNYCH 
 

 

Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru 

formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1476). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 

poz. 69,  z późniejszymi zmianami) 

§ 1. Zasady ogólne. 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu, zwana dalej Szkołą, 

organizuje dla swoich uczniów krajoznawstwo i turystykę w formach: 

1) wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów; 

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 

nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku 

i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, 

fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych, zwanych dalej „wycieczkami”. 

2. Szkoła w organizowaniu wycieczek może współdziałać ze stowarzyszeniami  

i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę wycieczek ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

2) poznawanie kultury i języka innych państw; 

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

4) wspomaganie rodziny i Szkoły w procesie wychowania; 

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o 

składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody; 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej; 

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej; 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach np.: 

a) korzystając ze środków komunikacji publicznej; 

b) odwiedzając obiekty muzealne, galerie; 

c) zwiedzając obiekty przyrodnicze (Parki Narodowe, lasy); 

d) korzystając z kąpielisk i akwenów wodnych; 

e) zwiedzając tereny górskie. 

 

4. Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych 

oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 
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§ 2. Organizacja wycieczek. 

 

1. Szkoła może organizować wycieczki w kraju i za granicą. 

2. Organizacja i program wycieczki dostosowywany jest do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 

ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

3. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na organizację wycieczki poprzez zatwierdzenie karty wycieczki, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i 

nazwisko ucznia oraz telefon rodzica/opiekuna prawnego lub rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia. Lista uczniów podpisywana jest przez Dyrektora Szkoły. 

5. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki bez listy 

uczniów określonej w ust. 4 w terminach określonych przez te organy; 

2) obowiązkiem Szkoły jest zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, 

o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym; 

4) kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania listy podróżujących dla 

wycieczek w Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy 

podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej. 

 

6. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych 

wyrażonej w formie pisemnej na wzorze stanowiącym  załącznik  nr 2  do regulaminu. 

 

§ 3. Zadania kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. 

 

1. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych 

Szkoły. 

2. Funkcja kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki może być pełniona przez jedną osobę, jeśli 

Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę. 

3. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym Szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły. 

4. W przypadku specjalistycznej wycieczki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 kierownik wycieczki i 

opiekunowie są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 

realizację programu wycieczki. 

5. Kierownik wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki; 

2) zapoznaje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i opiekunów wycieczki z programem i 

regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki; 

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie; 

4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania; 

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy; 

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów; 

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 
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10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki – na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu, po jej zakończeniu i informuje o tym Dyrektora 

Szkoły w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia wycieczki oraz rodziców w 

formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia 

wycieczki. 

6. Opiekun wycieczki: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu; 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom; 

5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

7. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 

§ 4. Uczestnicy wycieczki. 

 

1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez Szkołę są uczniowie. 

2. Wychowawca klasy/nauczyciel  przed rozpoczęciem wycieczki zapoznaje uczniów z zasadami 

obowiązującymi na wycieczkach – regulamin zachowania się podczas wycieczek i zobowiązuje 

do ich przestrzegania, co uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem. Regulamin 

zachowania się podczas wycieczki obejmuje obowiązki wymienione w ust. 3. 

3. Podczas wycieczki uczniowie są zobowiązani: 

1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników; 

3) nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego 

odpowiedniego zezwolenia;  

4) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w 

których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 

5) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki; 

6) pozostawiać po sobie czystość i porządek; 

7) kulturalnie odnosić się do wszystkich biorących udział w wycieczce oraz innych osób; 

8) traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne;  

9) nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt;  

10) dbać o dobre imię własne i Szkoły; 

11) wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników zgłaszać opiekunom;  

12) w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem 

13) przestrzegać godzin ciszy nocnej; 

14) posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną; 

15) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach. 

4. Wobec uczniów naruszających zasady określone przez wychowawcę/nauczyciela zgodnie z ust. 2 

wychowawca/nauczyciel może zastosować kary ujęte w Statucie Szkoły. 

 

§ 5. Procedura organizacji wycieczek 

 

1. Wychowawcy klas zgłaszają chęć organizacji wycieczki Dyrektorowi Szkoły/zastępcy Dyrektora 

Szkoły do końca października danego roku szkolnego po uzgodnieniu z rodzicami. 

2. Zgłaszając wycieczkę należy podać termin, czas trwania. 

3. W przypadku zmiany należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły/zastępcę Dyrektora 

Szkoły. 
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4. Wycieczki niezgłoszone w harmonogramie wychowawcy indywidualnie ustalają z Dyrektorem 

/wicedyrektorem Szkoły na miesiąc przed ich rozpoczęciem. 

5. Na podstawie zgłoszeń wychowawców osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły/zastępcę 

Dyrektora Szkoły opracowuje roczny harmonogram wycieczek. 

6. Kierownik wycieczki zobowiązany jest przekazać Dyrektorowi Szkoły w terminie do 5 dni 

roboczych przed planowanym terminem wycieczki: 

1) kartę wycieczki ; 

2) listę uczestników; 

3) pisemne zgody rodziców na uczestnictwo ich dzieci w wycieczce – przechowywane są w teczce 

wychowawcy; 

4) potwierdzenie zebrania wpłat na wycieczkę, jeśli wycieczka jest finansowana  

ze środków rodziców - przechowywane  w teczce wychowawcy; 

5) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, jeśli takie ubezpieczenie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa - 

przechowywane  w teczce wychowawcy; 

7. Kierownik przygotowuje dokumentację wymienioną w ust. 6 podpunkty 1 i 2 w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden pozostaje w Szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, a 

po powrocie z wycieczki – pozostaje ona w jego dokumentacji. 

8. Po zakończeniu wycieczki kierownik wycieczki zobowiązany jest do przygotowania 

podsumowania, oceny i rozliczenia zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 pkt 10. 

 

§ 6. Zasady organizowania wycieczek i zasady bezpieczeństwa na wycieczkach. 

 

1. Każda wycieczka zatwierdzana jest przez Dyrektora Szkoły. 

2. Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece 

Szkoły, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać, przy 

czym: 

1) w wycieczce pieszej w najbliższej okolicy Szkoły  bierze udział minimum jeden opiekun na grupę 

uczniów; 

2) w wycieczce z wykorzystaniem środków transportu (autobus miejski, tramwaj, autokar, pociąg) – 

minimum 2 opiekunów na grupę uczniów. 

3. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na terenie Szkoły lub za zgodą Dyrektora w miejscu 

postoju autokaru. 

4. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż teren Szkoły tylko na pisemną 

prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 

5. Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza stan liczbowy jej 

uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz 

po przybyciu do punktu docelowego. 

6. Nie wolno organizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

7. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać. 

8. Na wypadek zmiany warunków pogodowych wychowawca powinien mieć przygotowany program 

zastępczy wycieczki. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę kierownik wycieczki zobowiązany jest pouczyć jej uczestników 

o zasadach bezpieczeństwa, postanowieniach statutu dotyczących obowiązków ucznia oraz o 

sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Wycieczki piesze po mieście: 

1) Przed rozpoczęciem zwiedzania miasta kierownik wycieczki informuje uczniów o harmonogramie 

wycieczki i miejscu docelowym tak, aby w razie zgubienia się uczniowie mogli dotrzeć do 

miejsca zbiórki. 



[Wpisz tekst] 

 

2) Prowadzi uczniów po ulicach, chodnikach i terenach publicznych zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego. 

3) Kierownik wycieczki powinien tak podzielić obowiązki, aby jedna z osób sprawujących opiekę 

znajdowała się na czele grupy i kierowała nią, a druga idąc na końcu zamykała ją, przy czym 

opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim. 

4) Kierownik wycieczki organizuje przechodzenie przez jezdnię w taki sposób, by cała grupa 

przekroczyła jezdnię jednocześnie. 

11. Wycieczki autokarowe: 

1) Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za umieszczenie w umowie  

z przewoźnikiem wymagań dotyczących prawidłowego stanu technicznego, potwierdzonego 

wynikiem badania technicznego przeprowadzonego na dzień przed wyjazdem przez stację kontroli 

pojazdów  oraz wyposażenia pojazdu (autokar musi obowiązkowo posiadać działające pasy 

bezpieczeństwa,  sprawną klimatyzację), a w razie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego 

autokaru z umową o obowiązku podstawienia sprawnego technicznie i zgodnego z umową 

wyposażeniem w ciągu 1 godziny od stwierdzenia nieprawidłowości. 

2) Kierownik wycieczki autokarowej na 3 dni przed wyjazdem powiadamia Wydział/Sekcję Ruchu 

Drogowego Policji o planowanym wyjeździe, podając miejsce, datę i godzinę wyjazdu, prosi o 

kontrolę trzeźwości i dyspozycji fizycznej kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. 

3) Po przeprowadzonej policyjnej kontroli pojazdu, kierowca pojazdu otrzymuje protokół 

pokontrolny, który kierownik wycieczki zobowiązany jest sprawdzić. 

4) Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe. 

5) Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w środkowej części pojazdu. 

6) Przejście wewnątrz autokaru musi być wolne. 

7) Kierownik wycieczki przed wyruszeniem w trasę omawia z dziećmi zasady bezpiecznego 

podróżowania. 

8) W czasie przejazdu uczniom nie wolno spacerować po autokarze, siedzieć tyłem do kierunku 

jazdy, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okna, wychylać się przez okna itp. 

9) Uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wykonywać 

polecenia kierowcy autokaru. 

10) Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach. 

11) Po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny grupy. 

12) Autokar musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

13) Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący jazdę siedzą przy opiekunach. 

14) Kierownik wycieczki zobowiązany jest zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

15) Kierownik wycieczki przestrzega postojów pojazdu, które mogą się odbywać tylko na parkingach 

lub innych wyznaczonych miejscach. 

16) W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, opiekunowie powinni 

ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce. 

17) W razie potrzeby opiekunowie udzielają pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

18) W razie konieczności należy wezwać służby ratunkowe korzystając z numeru – 112. 

19) O powstałej awarii pojazdu, kolizji, wypadku, pożarze, kierownik wycieczki lub opiekun, jeśli jest 

to możliwe, informuje Dyrektora Szkoły. 

20) Należy pamiętać, że jeden kierowca może prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin na dobę, 

z przerwami na odpoczynek, czas ten może zostać przedłużony, do nie więcej niż 10 godzin, nie 

częściej niż dwa razy w tygodniu i zgodnie z tym wymogiem należy planować przejazd, 

wycieczkę. 

12. Wycieczki środkiem transportu miejskiego, zbiorowego: 

1) Przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki sprawdza czy uczniowie posiadają ważne 

legitymacje szkolne. 

2) Przed wejściem do pojazdu kierownik wycieczki informuje uczniów o nazwie przystanku 

docelowego oraz podaje orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania. 

3) Jeden opiekun wsiada/wysiada jako pierwszy, a pozostali wsiadają/wysiadają jako ostatni do/ z 

pojazdu. 
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4) Opiekunowie pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe  

lub w jednej jego części(dotyczy pociągu, tramwaju, autobusu). 

5) Opiekunowie dbają o właściwe, niezakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów w 

pojeździe. 

6) W czasie postoju uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach. 

13. Piesze wycieczki plenerowe (do lasu, do parku): 

1) Kierownik wycieczki prowadzi jej uczestników przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 

w tym zakresie. 

2) W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych 

ścieżkach. 

3) Uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór stosowny do pogody (długie spodnie, 

nieprzemakalne buty, kurtkę przeciwdeszczową). 

4) Rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, z 

zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 

14. Wycieczki górskie: 

1) Wycieczki piesze na terenach górskich leżących powyżej 1000m n.p.m. mogą prowadzić tylko 

przewodnik turystyki górskiej lub przewodnik górski. 

2) Wycieczki piesze na terenach położonych poniżej 1000m n.p.m., których rzeźba terenu stwarza 

zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających mogą prowadzić tylko przewodnicy 

turystki górskiej lub przewodnicy górscy. 

3) Uczestnicy wycieczek mogą poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych. 

4) Długość trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, stanu zdrowia i 

sprawności fizycznej uczestników. 

5) Uczestnicy wycieczek powinni posiadać odpowiedni strój (buty sznurowane za kostkę, kurtka, 

czapka, okulary przeciwsłoneczne) oraz plecak i krem z filtrem przeciwsłonecznym. 

6) Na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła.  

7) Na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby 

najsilniejsze.  

8) Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu. 

15. Wycieczki rowerowe: 

1) Mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. 

2) Długość trasy nie może przekroczyć 50 km dziennie. 

3) W kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób. 

4) Prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim jadą uczniowie najsłabsi kondycyjnie, 

następnie pozostali uczniowie, a na końcu drugi opiekun, który nie może dopuścić do 

pozostawania uczniów za nim. 

5) Odstępy pomiędzy jadącymi nie mogą być większe niż 5 metrów; 

6) Jeśli wycieczka podzielona jest na grupy, to odległość między grupami powinna wynosić co 

najmniej 150 metrów. 

7) Wycieczkę należy oznakować: z przodu biała chorągiewka, z boku tylnego bagażnika (z lewej 

strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na 

końcu. 

8) Tempo jazdy należy dostosować do możliwości najsłabszego fizycznie uczestnika. 

9) Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim, jak najbliżej prawej krawędzi drogi, przestrzegając 

przepisów ruchu drogowego. 

10) Opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy 

rowerów oraz zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę. 

11) Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy (pełne buty) oraz kask ochronny na 

głowę. 

12)  Nauczyciel organizujący klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren Szkoły, organizowane 

w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, musi uzyskać na nie zgodę Dyrektora 

Szkoły/wicedyrektora i odnotować wyjście w księdze wyjść oraz  

w  dzienniku lekcyjnym. 
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13) W przypadku wycieczki na teren Parku Narodowego lub Rezerwatu Przyrody kierownik 

wycieczki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem parku lub rezerwatu i poinformować  o 

nich uczestników wycieczki. 

14) W przypadku wycieczek, w czasie których ich uczestnicy mogą korzystać z obszarów wodnych, 

kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa i 

regulaminem przebywania na tym obszarze. 

 

§ 7. Finansowanie wycieczek. 

1. Osoba organizująca wycieczkę zobowiązana jest przygotować jej plan finansowy, który zawiera: 

ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty 

organizacyjne i programowe i przedstawia go Dyrektorowi Szkoły. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub z innych 

źródeł. 

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 

kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł. 

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a deklarację tę wycofali, 

zobowiązani są do pokrycia kosztów, jakie zostały już poniesione, a przypadają na danego ucznia. 

5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie. 

6. Kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z 

nią związanych. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły. 

7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu. 

8. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione 

do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku, podpisane przez kierownika 

wycieczki oraz wszystkich opiekunów. 

 

§ 8. Opieka nad uczniem podczas zawodów sportowych. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów odpowiadają nauczyciele - organizatorzy 

zawodów.  

2. Wyznaczeni nauczyciele wskazują na terenie Szkoły miejsce zbiórki uczestników wyjścia, 

zawodów. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad uczniami także podczas przejazdu na zawody 

sportowe i powrotu z nich. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych 

mają obowiązek brać udział w zajęciach lekcyjnych z inną klasą wskazaną przez wicedyrektora 

Szkoły . 

2. Listę uczniów, którzy nie biorą udziału w wycieczce wychowawca  przekazuje do wicedyrektora. 

3. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, Dyrektor 

Szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie 

wycieczki. 

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się obowiązujące przepisy  postępowania w razie 

wypadków. 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 - Karta wycieczki z programem wycieczki i listą uczniów biorących udział  w 

wycieczce; 

Załącznik nr 2  – Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych; 
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Załącznik nr 3 – Rozliczenie wycieczki; 

Załącznik nr 4 – Karta wyjścia na zawody/konkursy; 

Załącznik nr 5 – Przykładowe regulaminy  

Załącznik nr 6 – Rejestr wyjść grupowych uczniów 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

KARTA WYCIECZKI 

 

Nazwa i adres Szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu,  

ul. Bulwar Ikara 19,  54-130 Wrocław , telefon: 71 788 99 30  lub  71 798 68 40. 

Cel wycieczki: 

……………………………………………………………………..….……..………………………… 

……………………………………….…………………………………………….………..……..…… 

……………………………………….……………………………………………………….…….…… 

Nazwa kraju¹/miasto/trasa wycieczki: 

……………………………………….…………………………………………….………..…………… 

……………………………………….………………………………………………………………… 

Termin: 

……………………………………………………………..……….………………………………..… 

Numer telefonu kierownika wycieczki: 

………………………………………..…………………...……………………… 

Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………… 

Liczba opiekunów wycieczki: …………………………………………………… 

Środek transportu: ……………………………………………………… 

 

¹ Dotyczy wycieczki zagraniczne 

PROGRAM WYCIECZKI 

 

Data, godzina 

wyjazdu oraz 

powrotu 

Długość trasy  

(w kilometrach) 

Miejscowość 

docelowa i trasa 

powrotna 

Szczegółowy program wycieczki od 

wyjazdu do powrotu 

Adres miejsca 

noclegowego  

i żywieniowego 

oraz przystanki  

i miejsca żywienia 
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OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 

Kierownik wycieczki           …………………………………….  

                                                                      (imię i nazwisko oraz podpis)  

 

Opiekunowie wycieczki      1. ……………………….   2. ……………………………………………. 

                                      3. ……………………………. 4. ………………………………. 

                                                                               (imiona i nazwiska oraz podpisy) 

 

ZATWIERDZAM 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

LISTA UCZNIÓW BIORĄCA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

DO ……………. W DNIU/DNIACH ………………………………….. 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Numer telefonu rodzica, numery telefonów 

rodziców 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

 

….……………………………………………..… 

(data i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

 

ZGODA  –  OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki ………………………………………………… 

 ucznia klasy ………… na wycieczkę do ………………………………………  

w dn. ………………………………………………...  

Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie 

…..……………………………………. zł.  

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 

wycieczki spowodowane umyślnie przez moje dziecko.  

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.  

Informacje o dziecku:  

• syn / córka − dobrze / źle znosi jazdę autokarową 

• inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe, 

itp.)  

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające 

jazdę autokarem. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w 

przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie 

trwania wycieczki.  

 

……………………………………………………………………………………… 

(data czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI 

Rozliczenie wycieczki szkolnej do………………………… 

zorganizowanej w dniu…………………………………… 

kierownik wycieczki……………………………………… 

 

A. Wpływy 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób ……. x koszt wycieczki ………………… = …………………. 

PLN 

2. Inne wpłaty 

…………………………………………………………………..…………………………………… 

Razem wpływy: ……………………………………………………………………………………  

B. Wydatki  

1.Koszty podróży: ………………………………………………………………………………….  

2.Koszt noclegu: ………………………………………….………………………………………  

3.Koszt wyżywienia: …………………………………………………………………………………….  

4.Bilety wstępu: ………………………………………………………………………………………. 

5.Inne wydatki: …………………………………………………………………………………………..  

Razem wydatki: ………………………………………………….…..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………….... 

C. Koszt wycieczki na jednego uczestnika:………………………………………………………………  

Pozostała kwota w wysokości ………………………………………….……………… PLN 

Sposób zagospodarowania nadwyżki/ uzupełnienie niedoboru finansowego 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………...…………………………………………………… 

 

 

…..................…………………………………. 

(data i podpis kierownika wycieczki) 

 

 

Rozliczenie przyjął: 

…………………………. 
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                                                                           Załącznik nr 4 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

 

KARTA WYJŚCIA NA ZAWODY/ KONKURSY 

 Cel  wyjścia:  …………………………… 

     

 Trasa : ……………………………………  

 

  Data: ....................................  

 

  Środek transportu .................................................. 

 

OŚWIADCZENIE - Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w 

czasie wyjścia.                                                                                             

Opiekunowie  (imię i nazwisko oraz podpis ): 

 

1. …………………………………………. 

 

2.  …………………………………………                                                                        

                                                                    

 ZATWIERDZAM 

                                               …………………………………………………………….. 

                                                        (data i podpis wicedyrektora) 

LISTA UCZESTNIKÓW: 

 

l.p. Imię i nazwisko  Klasa Numery  telefonów rodziców/  

opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

PRZYKŁADOWY REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ DLA KLAS  

Uczestnicy wycieczki: 

1. Punktualnie przychodzą na miejsce zbiórki.  

 

2. Są zaopatrzeni w stosowny do rodzaju wycieczki ubiór. 

 

3. Dzieci, które cierpią na chorobę lokomocyjną, zażywają odpowiednie lekarstwo przed 

wyjściem z domu i informują opiekunów wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu. 

 

4. Wykonują wszystkie polecenia opiekunów. 

 

5. Podczas jazdy autokarem/ pociągiem siedzą w wyznaczonych miejscach nie opuszczając ich, 

nie stają na siedzeniu i nie wychylają się przez okno. 

 

6. Mają obowiązek dbać o czystość miejsca, w którym się znajdują. 

 

 

7. Nie oddalają się samowolnie od grupy. 

 

8. Kulturalnie, odpowiedzialnie i bezpiecznie zachowują się w czasie trwania wycieczki. 

 

9. Stosują się do regulaminów obowiązujących w miejscach przebywania. 

 

10. Przestrzegają zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

innych środków odurzających. 

 

11. Rodzice (opiekunowie prawni) uczestników wycieczki ponoszą finansową odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone przez dzieci w tracie trwania wycieczki. 

 

12. Po zakończeniu wycieczki, żegnając się, powiadamiają nauczyciela pod czyją opieką udają się 

do domu. 
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PRZYKŁADOWY REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW KILKUDNIOWYCH 

Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:  

1. W czasie jazdy autokarem/ pociągiem: 

- nie wolno opuszczać swojego miejsca, wstawać, chodzić po pojeździe, wychylać się 

przez okno; 

- nie wolno wyrzucać przez okno resztek jedzenia, opakowań itp. 

- należy dbać o porządek wokół swojego miejsca, a śmieci wyrzucać do kosza lub 

woreczka foliowego; 

- na postojach nie wolno przebiegać przez ulicę, oddalać się od grupy bez zgody 

opiekuna; 

- w razie potrzeby uczestnik zobowiązany jest zabierać ze sobą środki przeciw chorobie 

lokomocyjnej. 

 

2. Podczas zwiedzania:  

- należy przestrzegać regulaminu obowiązującego w zwiedzanym obiekcie; 

- należy stosować się do poleceń przewodników i opiekunów grupy; 

- pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy; 

- należy punktualnie przybywać na ustalone wcześniej miejsce zbiórki; 

- ubranie uczestnika wycieczki musi być dostosowane do rodzaju wycieczki. 

 

3. Na szlaku:  

- bezwzględnie przestrzegać poleceń przewodnika; 

- chodzić tylko wyznaczonymi szlakami; 

- nie oddalać się od grupy; 

- nie hałasować, uważnie słuchać tego, co opowiada przewodnik; 

- szanować i dbać o środowisko przyrodniczo-społeczne. 

 

4. W ośrodku noclegowym:  

- należy przestrzegać obowiązującego w miejscu noclegu regulaminu; 

- należy dbać o porządek w miejscu pobytu; 

- kulturalnie spożywać posiłek, zawsze pozostawiać po sobie porządek na stole; 

- dbać o higienę i schludny wygląd; 

- wyjeżdżając pozostawić miejsce noclegu w takim stanie, jak je zastaliśmy; 

- rodzice (opiekunowie prawni) uczestników wycieczki odpowiadają za wyrządzone 

przez ich dziecko szkody materialne; 

- w trakcie trwania całego wyjazdu uczestnik bezwzględnie przestrzega zakazu palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 

odurzających.  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu wycieczek szkolnych 

 

Rejestr wyjść grupowych uczniów 

Data wyjścia 
Miejsce 

wyjścia 

Godzina 

wyjścia/zbiórki 
Cel/program wyjścia 

Miejsce 

powrotu 

Godzina 

powrotu 

Imiona  

i nazwiska 

opiekunów 

Liczba 

uczniów 

Podpisy 

opiekunów 

Podpis 

Dyrektora 
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