
       REGULAMIN DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA  
NA TERENIE SZKOŁY SCHERZO 

 
 

PRZYJŚCIE I WYJŚCIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY 
Dziecko uczęszczające do szkoły - od klasy 0 do 8 jest zobowiązane do zgłaszania swojego               
przyjścia oraz wyjścia ze szkoły w sekretariacie szkoły. Przyjście i wyjście dziecka ze szkoły              
jest odnotowywane na liście uczniów przez pracowników sekretariatu. 
Rodzice oraz opiekunowie dziecka przyprowadzając i odbierając ucznia ze szkoły mogą wejść            
jedynie do wiatrołapu. W wiatrołapie znajduje się okno, przez które jest możliwy kontakt             
rodzica z sekretariatem. 
 
PRZEBYWANIE RODZICÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI  NA TERENIE SZKOŁY 
Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły. 
Wyjątkiem są umówione indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, Dni Otwarte,          
uroczystości Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Szkolnego, Dzień Babci i Dziadka,          
Świętowanie zakończenia topików poszczególnych klas, pokazy projektowe uczniów, Audycje         
muzyczne oraz inne uroczystości na które zapraszani są rodzice oraz inni goście. 
 
PRZEBYWANIE INNYCH OSÓB NA TERENIE SZKOŁY 
Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które nie mają na to zgody dyrektora. Osoba, która                
wchodzi na teren szkoły w celu naprawy bądź konserwacji sprzętu lub wykonania innych usług              
w celu prawidłowego funkcjonowania szkoły, jest zobowiązana do wpisania swoich danych do            
Książki Gości wraz z godziną przyjścia i wyjścia ze szkoły.Osoby takie otrzymują z             
sekretariatu identyfikator z napisem Gość Scherzo. 
 
REJESTRACJA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
Każdy nauczyciel i pracownik szkoły wchodząc do budynku szkoły jest zobowiązany do            
wpisania godziny wejścia do szkoły oraz do złożenia swojego podpisu na liście obecności             
znajdującą się sekretariacie. Wychodząc ze szkoły każdy nauczyciel i inny pracownik szkoły            
jest zobowiązany do wpisania godziny wyjścia ze szkoły oraz do złożenia swojego podpisu na              
liście znajdującą się sekretariacie.  
 
ODBIERANIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY 
Dzieci mogą być odbierane ze szkoły przez rodziców lub prawnych opiekunów posiadających            
pełnię praw rodzicielskich lub przez inną osobę pełnoletnią, której rodzice lub osoba            
sprawująca funkcję prawnego opiekuna  udzieliła na piśmie stosownego upoważnienia.  
 
Na każdy rok szkolny należy złożyć w sekretariacie szkoły oryginał Upoważnienia do            
odbioru dziecka (patrz: Aplikacje i druki do pobrania). Ze względu na bezpieczeństwo            
uczniów pracownik sekretariatu może wylegitymować osobę odbierającą ucznia ze szkoły.  
 
Rodzic lub opiekun upoważniony do odbioru dziecka podchodzi do okienka w wiatrołapie            
szkoły i zgłasza pracownikowi sekretariatu odbiór dziecka. Po zgłoszeniu pracownikowi          
sekretariatu wychodzi na zewnątrz budynku  i oczekuje na swoje dziecko. 
 
Dziecko, które wyszło ze szkoły, zgłaszając ten fakt pracownikowi sekretariatu, nie jest pod             
opieką szkoły lecz pod opieką rodziców lub osób go odbierających, którzy są zobowiązani do              
zapewnienia mu bezpieczeństwa. 



SAMODZIELNE WYCHODZENIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY 
Dzieci po skończonych zajęciach mogą samodzielnie opuszczać szkołę jedynie w przypadku,           
gdy rodzic lub inna uprawniona osoba złoży w sekretariacie szkoły odpowiednią Zgodę na             
samodzielne wychodzenie ze szkoły, wyrażoną na piśmie (patrz: Aplikacje i druki do            
pobrania). 
W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego popołudniowe zajęcia uczniowie, którzy         
posiadają pisemną zgodę rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły mogą, tylko za zgodą            
rodziców potwierdzoną telefonicznie w danym dniu, opuścić szkołę wcześniej i udać się do             
domu. 
 
BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ UCZNIÓW PO SZKOLE 
Uczniom nie wolno biegać po korytarzach szkolnych i schodach. Uczniowie w Scherzo mają             
możliwość codziennego korzystania z zajęć ruchowych nie tylko podczas lekcji wychowania           
fizycznego, ale również podczas przerwy obiadowej oraz popołudniowych aktywności.         
Miejscem do biegania są ogród, sala gimnastyczna, boisko.  

PRZYNOSZENIE NIEBEZPIECZNYCH ORAZ WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW DO      
SZKOŁY 
Uczniom nie wolno przynosić do szkoły niebezpiecznych oraz  wartościowych przedmiotów.  

Uczniowie Szkoły Młodszej (kl. 0-4) nie mogą przynosić do szkoły żadnych sprzętów            
elektronicznych; telefonów, aparatów, kamer i zegarków typu smartwatch.  
Uczniowie Szkoły Starszej (kl. 5-8) mają obowiązek przynosić do szkoły naładowany i            
zabezpieczony w futerale tablet lub laptop wraz z małymi słuchawkami. Uczniowie mający            
zgodę na samodzielne opuszczenie szkoły mogą przynieść do szkoły telefon, aby po wyjściu             
ze szkoły móc skontaktować się z rodzicami. W czasie pobytu dziecka w szkole telefon              
powinien być wyłączony i schowany w plecaku. Uczniowie Szkoły Starszej (kl. 5-8) mogą             
nosić na ręce opaski elektroniczne oraz zegarki typu smartwatch, jednak podczas pobytu w             
szkole muszą być one rozłączone z innymi urządzeniami mobilnymi i mogą być            
wykorzystywane tylko i wyłącznie jako zegarki. Wyjątek stanowią uzgodnione z nauczycielami           
zajęcia (np. klub fotograficzny), podczas których uczniowie za zgodą nauczyciela mogą           
korzystać z aparatów, kamer  i innych aplikacji i programów w smartfonach.  

Szkoła nie odpowiada za zgubiony lub zniszczony sprzęt elektroniczny uczniów. 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRZERWY OBIADOWEJ 
Uczniowie, podczas przerwy obiadowej uczestniczą w różnych aktywnościach, które wybrali          
na dany trymestr. Przebywają pod opieką wyznaczonego, przydzielonego do danej          
aktywności nauczyciela w wyznaczonym na aktywność miejscu - w budynku szkoły (w            
przypadku złych warunków atmosferycznych) lub w ogrodzie, na placu zabaw (klasy 0-4),            
boisku, dziedzińcu lub poza terenem szkoły. Uczniowie mogą również korzystać z biblioteki po             
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi prowadzącemu daną aktywność. 

NOSZENIE BIŻUTERII ORAZ DŁUGICH, ROZPUSZCZONYCH WŁOSÓW 
Ze względu na bezpieczeństwo nie jest dozwolone noszenie biżuterii w szkole za wyjątkiem             
małych kolczyków, tzw. wkrętek. Dłuższe włosy dziewczynki powinny mieć spięte gumką,           
chłopcy mają mieć włosy nie dłuższe niż do kołnierzyka.  



 

BEZPIECZEŃSTWO W POSZCZEGÓLNYCH SALACH I PRACOWNIACH 
Uczniowie muszą bezwzględnie dostosować się do regulaminów poszczególnych pracowni i          
sal lekcyjnych oraz  do poleceń nauczyciela lub pracownika szkoły.  

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, KUCHNIA 
Uczniom nie wolno wchodzić na teren kuchni i pomieszczeń gospodarczych.  

UBEZPIECZENIE 
Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie         
ubezpieczeniowej wybranej przez dyrektora. Coroczne koszty ubezpieczenia ponoszą  rodzice. 

 

 

 


