
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. JERZEGO KUKUCZKI 

W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

Na podstawie Statutu Szkoły ustala się następujące zasady bezpieczeństwa: 

 

1. Czas opieki nad uczniem obejmuje wszystkie formy zajęć organizowane przez szkołę. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeżeli organizatorem 

zajęć jest inna instytucja. 

2. Opieka szkoły zaczyna się o 7
10

 i trwa do 10 minut po zakończeniu zajęć. Uczniowie 

przychodzący do szkoły wcześniej, pozostający w niej po zakończeniu zajęć lub 

nieuczestniczący w zajęciach edukacyjnych (np. religii) mają obowiązek przebywania 

w świetlicy szkolnej lub bibliotece. 

      Opieka szkoły nie obejmuje uczniów przebywających na terenie posesji poza 

budynkiem w czasie innym niż czas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych danego ucznia. 

3. Uczniowie klas IV-VIII mogą opuścić szkołę przed skończeniem zajęć na podstawie 

pisemnego zwolnienia, potwierdzonego przez wychowawcę lub nauczyciela 

zwalniającego ucznia, które pozostanie u osoby otwierającej szatnię. W przypadku braku 

takiego zwolnienia wyjście ucznia ze szkoły będzie traktowane jak ucieczka z lekcji. 

4. Podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych uczniowi nie wolno wychodzić poza obręb 

posesji szkolnej np. do sklepu lub do domu. 

5. Uczniowi nie wolno przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 

6. Uczeń, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, powinien niezwłocznie 

powiadomić dorosłą osobę (nauczyciela, pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły). 

7. Jeżeli uczeń był świadkiem lub dowiedział się o paleniu papierosów, piciu alkoholu, 

próbie rozprowadzania środków odurzających lub narkotyków czy nakłaniania uczniów 

do ich stosowania w obrębie szkoły, winien natychmiast o takim fakcie powiadomić 

jakąkolwiek dorosłą osobę pracującą w szkole. 

8. Uczeń po przyjściu do szkoły ma obowiązek zmienić obuwie i zostawić ubranie 

wierzchnie w szatni/ na wieszaku pod salą. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

za rzeczy pozostawione w kieszeniach ubrania (np. klucze, pieniądze, legitymacje). 

Odzież wierzchnia i obuwie muszą być podpisane, aby nie następowały pomyłki 

(np. monogram wewnątrz kieszeni lub buta). 

9. Po skończonych zajęciach uczeń pod opieką nauczyciela schodzi do szatni/ świetlicy lub 

wychodzi przed szkołę. Uczniowie uczący się w budynku II LO im. Adama Asnyka 

po skończonych zajęciach opuszczają budynek pod opieką nauczyciela. 

10. W czasie pobytu w szkole zabrania się biegania po korytarzach i schodach, przebywania 

w salach lekcyjnych bez nauczyciela, podchodzenia do otwartych okien w salach, 

otwierania okien na korytarzach szkolnych. Niedopuszczalne są bójki i samosądy. Takie 

przypadki należy natychmiast zgłaszać osobie dorosłej. 

11. W okresie epidemii uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonych 

w szkole procedur.  

12. W stosunku do uczniów, którzy łamią przepisy, będą wyciągane konsekwencje 

przewidziane statutem szkoły. 
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