
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z DZIEDZIŃCA SZKOŁY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dziedziniec szkolny jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z 

wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych oraz spędzania przerw 

międzylekcyjnych przez uczniów szkoły. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie dziedzińca 

szkolnego. 

3. Uczniowie korzystają z dziedzińca tylko pod opieką nauczyciela. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie dziedzińca 

szkolnego. 

5. Podczas korzystania z dziedzińca szkolnego należy zachować szczególną ostrożność. 

6. Na terenie dziedzińca szkolnego obowiązuje zakaz: 

a) grania w piłkę, 

b) jazdy rowerami, rolkami, itp.  

c) zaśmiecania obiektu, 

d) zakłócania porządku i używania wulgaryzmów, 

e) niszczenia zieleni i ławek. 

7. Przebywanie na terenach zielonych może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela 

podczas zajęć edukacyjnych. 

8. Korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły 

organizowane jest przy zachowaniu bezpiecznej odległości między uczniami  

i przestrzeganiem obowiązujących procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych  

z COVID-19.  

9. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać ze znajdującego się na terenie 

szkoły placu zabaw. Wychodzenie poszczególnych grup będzie zorganizowane tak, 

aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.  

10. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący. 

11. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest 

do zastosowania odpowiedniego rodzaju procedur: 

a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istniej taka konieczność, 

b) wezwania odpowiednich służb medycznych, 

c) niezwłocznego powiadomienia dyrektora o zaistniałym wypadku, 

d) zabezpieczenia miejsca wypadku. 



12. Jeżeli nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły zaobserwuje u ucznia 

niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

(w szczególności gorączkę, kaszel) musi niezwłocznie odizolować ucznia w odrębnym, 

wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób i polecić założenie maseczki zakrywającej usta i nos oraz 

powiadomić dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

13. Uczniowie po powrocie z dziedzińca szkolnego muszą zdezynfekować ręce. 

14. Nauczyciel dyżurujący na dziedzińcu szkolnym sprawdza czy wszyscy uczniowie po 

dzwonku na lekcje opuścili teren i udali się na lekcje.  

15. Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru 

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu.  

16. Po zakończonych zajęciach za dziecko przebywające na placu zabaw 

odpowiedzialność ponosi rodzic/prawny opiekun.  

17. Plac zabaw jest nieczynny do odwołania z powodu COVID-19. 
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