
Zarządzenie Nr PSP5.021.16.2017.S 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5                                                                          

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku  
   z dnia 06 października 2017 roku 

 

w sprawie zachowania bezpieczeństwa na terenie szkoły 

Na podstawie:  

- Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                                   
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003, nr 3 , poz. 69)  
 
- art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017,poz. 59) 

oraz 

- w związku z występującymi incydentami dotyczącymi złego zachowania 
uczniów, niewłaściwego traktowania kolegów i koleżanek 

Zarządzam, co następuje: 

§  1 

Zwraca się uwagę i zobowiązuje wszystkich uczniów do: 

Zachowania bezpieczeństwa w czasie pobytu uczniów wszystkich klas szkoły 

podstawowej i oddziałów gimnazjalnych  na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły oraz 

zachowaniu kultury i dyscypliny: 

§ 2 

Zastosowanie się do zasad: 

- właściwego i kulturalnego zachowania się uczniów w szkole na przerwach, lekcjach 
oraz poza szkołą, 

- zachowanie porządku dyscypliny i czystości w klasach, szatniach, na korytarzach, 
toaletach szkolnych i stołówce szkolnej, 

- w czasie lekcji uczniowie nie przebywają:  na korytarzach szkolnych, przed szkołą, bez 
opieki tylko w świetlicy pod opieką wychowawców 

- należy słuchać i stosować się do poleceń nauczycieli, wychowawców i rodziców 

- w drodze do domu i do szkoły należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, 
przez jezdnię przechodzić tylko w wyznaczonych miejscach, 

- nie nawiązywać kontaktu i nie prowadzić rozmów z nieznajomymi 

- wszelkie ważne sprawy, problemy zgłaszać do wychowawcy klasy, pedagoga lub 
psychologa szkolnego 

- zabrania się przynoszenia do szkoły rzeczy zagrażających bezpieczeństwu                        
i zdrowiu uczniów uczęszczających do szkoły oraz rzeczy wartościowych, 

- w szkole obowiązuje obuwie zmienne 

- przypominam uczniom o aktywnym udziale w zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach 
wychowania fizycznego. Na zajęciach obowiązuje wszystkich uczniów kultura osobista, 
dyscyplina i porządek. 

 



Kategorycznie zabrania się uczniom !: 

- biegania po korytarzach w czasie przerw oraz biegania między krzewami zielonymi        
i niszczenia zieleni,  

- skakania ze schodów,  

- rzucania papierów i innych śmieci na podłogę, 

- wchodzenia na ogrodzenia,  

- wychodzenia na przerwach przed szkołę poza obręb obiektu szkolnego, na plac 
zabaw bez opieki dorosłych oraz do pobliskich sklepów 

- pożyczania pieniędzy od kolegów i koleżanek , 

- mówienia brzydkich i wulgarnych słów, obrażania kolegów, koleżanek, rodziców, 
nauczycieli na terenie szkoły oraz za pośrednictwem i wykorzystaniem SMS-ów czy 
portali społecznościowych np. Facebook, 

- kopania, popychania, bicia, plucia kolegów i koleżanek, 

Po dzwonku na lekcje z terenu boiska szkolnego wchodzimy do szkoły bardzo powoli, 
nie biegniemy, nie rozpychamy się przy wejściu do szkoły. 
Przed klasą ustawiamy się parami i czekamy na nauczyciela.  
 

§  3 

Korzystanie z placu zabaw: 

- z placu zabaw korzystamy tylko pod opieką nauczyciela lub rodzica, 
 
- samowolne przebywanie na placu zabaw jest zabronione, 
 
- niszczenie sprzętu znajdującego się na terenie szkoły, w klasach, na korytarzach 
szkolnych, w toaletach, pociąga za sobą odpowiedzialność materialną, którą ponoszą 
rodzice uczniów, 
 
- urządzeń zamontowanych na placu zabaw używamy zgodnie z przeznaczeniem, 
 
- należy bezwzględnie stosować się do regulaminu placu zabaw, który zamieszczony 
jest przy wejściu na plac zabaw, 
 
- wszelkie wypadki lub urazy należy zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy lub 
pielęgniarce szkolnej. 
 

§  4 

W związku z przypadkami zaginięcia telefonów komórkowych i innych cennych 
przedmiotów, dyrektor szkoły przypomina wszystkim, że szkoła i pracownicy szkoły, nie 
odpowiadają za zaginiecie cennych rzeczy przynoszonych do szkoły. Nie ma bowiem 
potrzeby przynoszenia tych rzeczy do szkoły, które są zbędne przy realizacji procesu 
nauczania.  

 

§  5 

Dyrekcja szkoły zobowiązuje wszystkich uczniów do przestrzegania zasad zachowania 
bezpieczeństwa i kultury osobistej na terenie szkoły. 

 

 



 

 

§  6 

Zobowiązuję nauczycieli wychowawców do zapoznania wszystkich uczniów                                    
z powyższym zarządzeniem, za pisemnym potwierdzeniem.  

§  7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§  8 

Traci moc zarządzenie nr PSP5.021.19.2016.S z dnia 21 października 2016 r. 

 


