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REGULAMIN POBYTU i ODBIORU UCZNIÓW  

EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DR RAHN  

W ZIELONEJ GÓRZE 

 

I. Zasady przebywania uczniów w szkole 

1. Uczniowie punktualnie przychodzą na każdą lekcję i zajęcia pozalekcyjne. 

2. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie w szatni lub w szafkach lub na wieszakach w 

miejscach do tego przeznaczonych. 

3. Uczniowie szkoły zachowują się godnie i kulturalnie, a także dbają o kulturę języka. 

4. Podczas zajęć szkolnych i przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie 

opuszczać terenu szkoły. 

5. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność 

dziecka na lekcjach. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone niezwłocznie po ustaniu 

nieobecności ucznia w szkole, nie później niż 2 tygodnie od momentu powrotu ucznia do 

szkoły. 

6. Uczeń przestrzega regulaminów pracowni szkolnych (sala komputerowa, gabinet 

przyrodniczy, biblioteka itp.).  

7. Uczniowie dbają o czystość i porządek na terenie szkoły. 

8. Uczniowie nie mogą nagrywać, filmować i fotografować sytuacji szkolnych bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego oraz osób zainteresowanych. 

9. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych w szkole. 

10. O złym samopoczuciu uczeń niezwłocznie informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia 

lub wychowawcę. 

11. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych nie ćwiczą na lekcjach wychowania 

fizycznego zobowiązani są do obecności na lekcji.  
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II. Zasady odbioru uczniów ze szkoły 

12. Szkoła przejmuje opiekę nad uczniem od momentu przyjścia ucznia do szkoły aż do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

13. Wychowawca klasy I-III zamieszcza nazwiska dzieci posiadających pozwolenie  

na samodzielny powrót w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Notatki”. 

14. Odbiór dzieci poniżej siódmego roku życia jest możliwy wyłącznie  

przez rodziców/opiekunów bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez nich na piśmie. 

15. Do końca września każdego roku szkolnego wychowawcy klas I-III zobowiązany jest 

zebrać od rodziców/opiekunów prawnych pisemne deklaracje o samodzielnym powrocie 

dziecka do domu. 

16. Uczniowie klas IV-VIII mogą samodzielnie opuszczać szkołę po zajęciach lekcyjnych, 

chyba że rodzice zadeklarują pobyt ucznia w schoolstudio bez możliwości samodzielnego 

powrotu do domu.  

17. Jeśli rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych 

powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt 

wychowawcy bądź nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie. 

18. Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców/opiekunów musi  

być poświadczony orzeczeniem sądowym. 

19. Osoba upoważniona powinna w momencie odbioru dziecka posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości. W każdej sytuacji budzącej 

wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami. 

20. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może – po uprzednim telefonicznym 

kontakcie z rodzicem/opiekunem – wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez 

wskazaną przez niego osobę. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze 

dziecka i czytelnie się podpisać. 

21. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 

odurzających. 

22. Rodzice odbierający uczniów z klas IV – VIII proszeni są o oczekiwanie na dzieci na 

parterze szkoły. Piętra szkoły to strefa ucznia, jest dostępna dla rodziców do godz. 8:00 

rano i po godzinie 16:10. 

23. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły najpóźniej do godziny 17:00. 

 


