
 

Procedura bezpieczeństwa  
w budynku przy ul. Strzeleckiej 5 

w Szkole Podstawowej Nr 162 
w Łodzi 

 
 

Obowiązuje od: 31.08.2016r.  

1. Drzwi wejściowe do pomieszczeń gdzie przebywają dzieci w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi przy ul. Strzeleckiej 5 

są zamykane. 

2. Uczniowie uczący się w gmachu przy ul. Strzeleckiej 5 przebywają w pomieszczeniach 

klasowych i innych pomieszczeniach, które znajdują się za zamkniętymi drzwiami 

oddzielającymi te pomieszczenia od przedsionka , w którym rozbierają się dzieci. 

3. Rodzice odprowadzając Uczniów i czekając na Uczniów znajdują się w przedsionku 

gdzie rozbierają się Uczniowie. Poza uzasadnionymi przypadkami Rodzice nie powinni 

wchodzić do izb lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń, z których korzystają 

Uczniowie. 

4. Pod żadnym pozorem Uczniowie nie wychodzą sami z pomieszczeń szkoły do 

przedsionka. 

Wejście do szkoły znajduje się pod stałym nadzorem wyznaczonego pracownika 

szkoły w godzinach 7.00 – 16.30. Wyznaczony do tego celu pracownik szkoły jest 

oznaczony w ten sposób , że nosi odblaskową widoczną kamizelkę z widocznym 

emblematem szkoły. 

5. Wszyscy Uczniowie i Rodzice winni respektować polecenia i uwagi nadzorującego 

wejście do szkoły pracownika. 



6. Uwagi w przedmiocie pracy pracownika nadzorującego przyjmuje dyrektor szkoły lub 

jego zastępcy. 

7. Nadzór nad całokształtem funkcjonowania Ucznia , w tym w szczególności nad 

bezpieczeństwem sprawuje wychowawca klasy lub nauczyciel aktualnie prowadzący 

zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub wychowawcze. 

8. W budynku przy ul. Strzeleckiej 5 każdy Uczeń po skończonych zajęciach: 

a) jest sprowadzany do przedsionka gdzie jest przekazywany Rodzicom, 

b) jest pod nadzorem nauczyciela odprowadzany do świetlicy szkolnej lub na 

zajęcia pozalekcyjne. 

9. Sprowadzanie Uczniów do przedsionka w celu przekazania Rodzicom odbywa się pod 

nadzorem nauczyciela. 

a) Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić , że na Ucznia oczekują Rodzice lub 

inne osoby upoważnione przez Rodziców ( prawnych opiekunów) do odbioru 

dzieci. 

b) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie nauczyciel 

zobowiązany jest do zweryfikowania tożsamości osoby chcącej odebrać 

dziecko poprzez sprawdzenie dowodu osobistego, wykonanie telefonu do 

Rodziców dziecka itp. 

c) Jeżeli po wykonaniu czynności opisanych wyżej istnieją jakiekolwiek 

wątpliwości co do weryfikacji osoby chcącej odebrać ze szkoły dziecko, 

nauczyciel zobowiązany jest do zatrzymania dziecka w szkole aż do 

zgłoszenia się Rodziców ( prawnych opiekunów). 

 

 



10. Nauczyciele sprowadzają Uczniów po kolei klasami. 

a) W przypadku kończenia przed dużą ilość klas zajęć w tym samym czasie 

nauczyciele sprowadzają Uczniów kolejno w określonym czasie według 

wewnętrznego harmonogramu ustalonego przez wicedyrektora właściwego 

d.s. klas 1-3. 

b) Nauczyciel nie może pozostawić bez nadzoru dziecka, które nie zostało 

odebrane przez Rodziców ( prawnych opiekunów). 

c) W przypadku zaistnienia sytuacji losowych powodujących spóźnienie 

Rodziców 

( prawnych opiekunów) Uczeń oczekuje na odbiór w świetlicy szkolnej. 

d) Uczniowie po skończonych lekcjach na pisemny wniosek Rodziców mogą 

sami wracać do domu. 

11.Przed zajęciami szkolnymi nauczyciel , z którym Uczeń rozpoczyna zajęcia odbiera 

Uczniów czekając na nich na terenie szkoły gdzie przebywają Uczniowie i kieruje Ich do klasy. 

12.Podczas zajęć i podczas przerw wszyscy nauczyciele przebywają z Uczniami nadzorując Ich 

funkcjonowanie w szkole i zapewniając właściwe warunki w zakresie bezpieczeństwa. 

13.Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej są odprowadzani przez nauczycieli do 

świetlicy. 

a)Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się w sposób następujący: 

- osobami upoważnionymi do odbioru dzieci są Rodzice ( prawni opiekunowie) lub 

inne upoważnione osoby, 

- Rodzice wywołują dziecko przez wideodomofon podając imię , nazwisko i klasę, do 

której dziecko uczęszcza, 

- nauczyciel świetlicy odnotowuje fakt wywołania poszczególnych dzieci 

i przygotowuje dzieci do wyjścia, 

- dziecko jest odprowadzane przez nauczyciela do drzwi wejściowych świetlicy 

szkolnej. 

Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego i identyfikacji dziecko udaje się w kierunku 

oczekującego Rodzica (opiekuna) . 



W przypadku, jeżeli wideodomofon jest nieczynny lub zostaną o to poproszeni przez 

nauczycieli, Rodzice mogą dojść bezpośrednio do drzwi świetlicy szkolnej, gdzie po 

identyfikacji, że odbiera go osoba upoważniona Uczeń może być wydany Rodzicom 

(opiekunom). 

14. Sposób identyfikacji osób odbierających dzieci opisany jest w punkcie 9 a, b, c. 

  

 


