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Zasady przebywania w budynku  
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku 

 
 

I. Informacje ogólne 
1. W budynku szkolnym mogą przebywać osoby, które mają do niego wstęp bez żadnych formalności oraz 

osoby, których pobyt w szkole wymaga uzyskania zgody. 
2. Do budynku szkoły mogą wejść osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji  

lub choroby zakaźnej. 
 
II. Przebywanie na terenie szkoły rodziców i opiekunów dzieci i uczniów oraz interesantów 

1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: 
1) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 
2) ochrona podczas kochania i kaszlu, 
3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Bez żadnych formalności wchodzą i opuszczają budynek szkolny: 
1) uczniowie; 
2) pracownicy; 
3) rodzice w czasie zebrań; 
4) rodzice i inni zaproszeni goście podczas imprez i uroczystości szkolnych. 

3. Przebywanie w budynku pozostałych osób jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu 
zgody i otrzymaniu identyfikatora umożliwiającego wielokrotne lub jednorazowe wejście do szkoły. 
Osoby te wchodzą do budynku wejściem W1 lub W4 (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). 

4. Identyfikatory umożliwiające wielokrotne wejście do szkoły otrzymują członkowie Prezydium Rady Rodziców 
oraz rodzice: 
1) uczniów niepełnosprawnych; 
2) uczniów korzystających ze świetlicy; 
3) wychowanków oddziałów przedszkolnych; 
Szkoła prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów umożliwiających wielokrotne wejście. 

5. Identyfikatory z napisem „Gość szkoły”, umożliwiające jednorazowe wejście otrzymują osoby, które 
przychodzą do szkoły sporadycznie w celu załatwienia różnych spraw. 

6. Identyfikator powinien być noszony w widocznym miejscu. 
7. Osoba otrzymująca identyfikator „Gość szkoły” ma obowiązek wpisać się do Zeszytu wejść, 

a po zakończeniu wizyty zwrócić identyfikator i odnotować osobiście swoje wyjście lub tylko je zgłosić 
w dyżurce. 

8. Koszt identyfikatorów z napisem „Gość szkoły” oraz identyfikatorów dla rodziców uczniów niepełnosprawnych 
ponosi szkoła. Koszty pozostałych identyfikatorów ponoszą osoby z nich korzystające.  

9. W sytuacji, gdy rodzice-opiekunowie wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów klas pierwszych, 
uczniów korzystających ze świetlicy nie posiadają w danej chwili właściwego identyfikatora, przed wejściem 
na teren szkoły wpisują się każdorazowo do Zeszytu wejść i poruszają się po szkole z identyfikatorem „Gość 
szkoły”. 

10. Osoby wchodzące na teren szkoły nie mogą zakłócać toku jej pracy. Rodzice i inne osoby nie powinni 
kontaktować się z nauczycielami w trakcie prowadzonych przez nich lekcji oraz przerw międzylekcyjnych, na 
których pełnią dyżur. Rozmowy z nauczycielami przeprowadzane są wyłącznie po uprzednim umówieniu się 
przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela.   

11. Nauczyciele klas 1-3 po zakończonych zajęciach sprowadzają uczniów do szatni. 
12. Uczniowie zapisani do świetlicy po zakończonych zajęciach odprowadzani są do niej przez nauczyciela. 

Rodzic/opiekun lub inne osoby upoważnione, gdy chcą odebrać dziecko ze świetlicy wykonują telefon  
z informacją, że czekają na dziecko przy wejściu do szkoły. 

13. Rodzice odbierający pozostałe dzieci powinni przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed 
zakończeniem zajęć dziecka. Miejscem, w którym mogą przebywać jest korytarz przed głównym wejściem.  

14. Dostawcy, kurierzy firm dostarczających przesyłki oraz oferenci powinni zgłaszać swoje przybycie w dyżurce. 
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15. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek sprawdzenia zasadności przebywania w budynku szkolnym 
osoby postronnej bez identyfikatora lub posiadającej identyfikator. 

 
III. Przebywanie na terenie szkoły uczniów 

1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny 
1) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 
2) ochrona podczas kochania i kaszlu, 
3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
4) niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

2. Uczniowie mogą przebywać w budynku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych 
organizowanych przez szkołę, w oczekiwaniu na te zajęcia lub w przerwach między nimi oraz podczas 
imprez szkolnych. 

3. Uczniowie powinni przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i opuszczają 
ją po zakończeniu zajęć. W tym czasie uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli. 

4. Uczeń nie powinien opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia bez ważnego powodu i bez zgody 
nauczyciela.  

5. Podczas przerw uczniowie zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń nauczycieli dyżurujących 
oraz innych pracowników szkoły.  

6. Przy sprzyjającej pogodzie, w czasie przerw międzylekcyjnych, uczniowie mogą przebywać na zewnątrz 
budynku, w miejscach objętych dyżurem nauczycieli. Decyzję o takiej organizacji przerw podejmuje dyrektor 
szkoły. 

7. Uczniom zabrania się biegania po szkolnych korytarzach i schodach oraz utrudniania innym poruszania się 
po budynku (np. poprzez siadanie na parapetach, schodach lub stanie w drzwiach). Zabronione są gry  
i zabawy zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (skakanie, gry w piłkę, ślizganie się po poręczach 
itp.).  

8. Poza czasem zajęć uczniowie nie są objęci bezpośrednią opieką pracowników szkoły i pozostają w niej na 
odpowiedzialność rodziców, z wyjątkiem uczniów przebywających w świetlicy oraz uczniów 
niepełnosprawnych, których pobyt w szkole poza czasem zajęć ustalany jest indywidualnie. 

9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, drugiego języka obcego lub mają stałe zwolnienie z zajęć 
wychowania fizycznego przebywają podczas ich trwania w wyznaczonym dla nich miejscu. Uczniowie mający 
jednorazowe zwolnienie z wykonywania ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego przebywają w miejscu,  
w którym pozostała część grupy ma zajęcia lub pod opieką innego nauczyciela  

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć i opuścić szkołę przed czasem wynikającym z planu lekcji: 
1) na pisemną prośbę rodziców; 
2) w wyjątkowych sytuacjach, związanych z chorobą lub nagłą niedyspozycją ucznia, na prośbę rodzica 

wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej. Rozmowa powinna być nawiązana przez szkołę na numer 
telefonu oficjalnie przekazany przez rodziców. Sposób opuszczenia szkoły ustalany jest z rodzicem. 

11. Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne sprawują 
przedstawiciele organizatorów. 

12. Uczniowie klas 4-8 nie powinni przebywać na korytarzach ani korzystać z toalet przeznaczonych dla klas 0-3. 
13. W budynku szkolnym obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp. 
14. Rowery, hulajnogi pozostawiamy w miejscu  do tego wyznaczonym przed budynkiem szkoły. 
15. Powyższy regulamin ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  


