
REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI

w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r.
Nr 33, poz. 178 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz.22

Postanowienia ogólne:

1.  Dyżur  jest  częścią  procesu  dydaktyczno-wychowawczego  szkoły  i  wchodzi  w  zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom
pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez wicedyrektorów harmonogramem oraz
w przypadku zastępstw zgodnie z zapisem w księdze zastępstw.

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim.

4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

5. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów
w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego może
on  być  pociągnięty  do  odpowiedzialności  karnej  (ubezpieczenie  od  odpowiedzialności
cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był w stanie zapobiec
wypadkowi).

6.  Nadrzędnym  celem  dyżurów  jest  zapewnienie  uczniom  pełnego  bezpieczeństwa  przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

7.  Miejscem  dyżuru  są:  korytarz,   podwórko  z  uwzględnieniem  dozoru  nad  toaletami,
schodami.

8. W miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele umożliwiają pobyt uczniów na świeżym
powietrzu jeśli decyzję taką podejmie dyrektor Szkoły.
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9. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.50.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1.  Punktualnie  rozpoczyna  dyżur  na  wyznaczonym  miejscu  zgodnie  z  planem  dyżurów
nauczycielskich.

2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy pod względem
bhp / zauważone usterki zgłasza w sekretariacie w  „Zeszycie Usterek”.

3. Natychmiast po lekcji  zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po
przerwie, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.)

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego
terenu dyżurowania.

5.  Eliminuje  wszystkie  sytuacje  zagrażające  zdrowiu  i  życiu  uczniów,  wydaje  zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

a) zakazuje  biegania  w  budynku  szkoły,  spędzania  przerw  na  schodach,
w sanitariatach oraz zakamarkach;

b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego
c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania

budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
f) zabrania  przebywania  w  klasach  bez  wyraźnej  potrzeby  i  opieki  innego

nauczyciela;
g) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam
usunąć.

7.  W  przypadku  gdy  dziecko  ulegnie  wypadkowi  nauczyciel  dyżurny  zobowiązany
jest do:

a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
b) wezwania odpowiednich służb medycznych,
c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d) zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków,

8. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie się ucznia podczas przerwy.

9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.

10. Pilnuje aby podczas przerwy obiadowej w sali przebywały tylko te osoby, które jedzą
obiad.

11. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję zobowiązany jest:
 - zakończyć zajęcia punktualnie 
 - dopilnować aby wszyscy uczniowie wyszli z sali 



 - uczniów oddziałów szkoły podstawowej odprowadzić do autobusu szkolnego i przekazać
pod opiekę Pani opiekun. 
 - uczniów oddziałów gimnazjalnych odprowadzić do autobusu szkolnego i przekazać pod
opiekę Pani opiekun - w sytuacjach gdy zajęcia kończą się później niż o godzinie 15.55
 - dopilnować, aby żaden uczeń nie został w szkole po zakończeniu ostatniej lekcji.

Postanowienia końcowe:

1. Nauczyciel  pełniący  dyżur  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dzieci
w rejonie dyżurowania.

2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.
3. Nauczyciel  ma  prawo  zgłaszania  do  Dyrektora  Szkoły  lub  Rady  Pedagogicznej

wszelkich  propozycji  związanych  z  usprawnianiem  dyżurów  lub  innych  działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

4. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.

5. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania
się z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać.



ZARZĄDZENIE DYREKTORA NIEPUBLICZNEJ
PODSTAWOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

NR 4  /2018, z dnia 20.05.2018r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE SYTUACJI
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

Podstawa  prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.

2572).

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.

674).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U.z 2003r. Nr 26, poz.226).

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r i Sportu

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i

placówkach. (Dz.U. z 2003 Nr 6, poz.69). 



Cele procedury:

_  zapewnienie  bezpośredniej  opieki  oraz  bezpieczeństwa  uczniom w trakcie
zajęć poza budynkiem szkoły  oraz w trakcie  dojścia  i  powrotu do obiektów
sportowych.

W razie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w trakcie treningu oraz podczas
dojścia do obiektów sportowych i powrotu do szkoły , nauczyciel- trener:

- niezwłocznie  zaprowadza uczniów do szatni  (  na obiektach sportowych ) /
szkoły; 

- kontaktuje się z policją, Dyrekcją szkoły;

Jeżeli  uczniowie  doznają  uszczerbku  na  zdrowiu,  nauczyciel  –  trener
niezwłocznie:

- udziela pierwszej pomocy w razie potrzeby;

- wzywa policję oraz karetkę;

- informuje Dyrekcję szkoły;

- informuje rodziców; 

Nauczyciel – trener w każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, w trakcie
wzywania policji  /  karetki / rodziców pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa
uczniom. 
Z każdego zdarzenia należy sporządzić notatkę, a w razie konieczności spisać
protokół wypadku.

Dyrektor  szkoły  informuje  o  zdarzeniu  również  pracownika  służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołuje zespół powypadkowy .
Jeżeli w zdarzeniu biorą udział co najmniej dwie osoby ( wypadek zbiorowy )
oprócz  poinformowania  wskazanych  powyżej  osób,  informowana  jest  także
Prokuratura.



ZARZĄDZENIE DYREKTORA NIEPUBLICZNEJ
PODSTAWOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

NR 2 /2018 .  Z DNIA 26.01.2018 R.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ŁAMANIA
STATUTU              W PUNKCIE : SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

W razie  łamania  ustaleń  statutowych,  w  przypadku  kiedy  przyjęte  ustalenia

w postaci wpisania punktów ujemnych nie skutkują, nauczyciel konsekwentnie

przestrzega następujących kroków:

1. Zmiana miejsca ucznia.
2. Wpisanie  przez  ucznia  informacji  o  niewłaściwym

zachowaniu  /  oraz  zadanie  pracy  dodatkowej  (  dotyczy

tylko osoby łamiącej statut ).
3. Rozmowa z Dyrekcją oraz telefon do rodzica / opiekuna.
4. Karne przeniesienie do klasy równoległej  ( w przypadku

klas IV, V oraz IIIG ).
5. Zwołanie  zespołu  wychowawczego  w  składzie  :  Rodzic/

Opiekun,  Dyrektor,  Psycholog  /  Pedagog  (  spisanie

kontraktu ).
6. W  przypadku  kiedy  żadne  z  powyższych  działań  nie

przynoszą  rezultatu,  Dyrekcja  Szkoły  pisemnie  informuje

rodziców/opiekunów prawnych          o skreśleniu ucznia z

listy  uczniów  Niepublicznej  Podstawowej  Szkoły

Mistrzostwa  Sportowego  w  Rudzie  Śląskiej,  na  tydzień

przed datą skreślenia. 



REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej

Uchwalono na podstawie:
1) art. 73 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59),

2)  Statutu Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Rudzie Śląskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Niniejszy  regulamin  określa  zadania,  organizację  i  tryb  pracy  Rady  Pedagogicznej

Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej 
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

2) szkole  – należy przez to rozumieć Niepubliczną Podstawową Szkołę Mistrzostwa
Sportowego w Rudzie Śląskiej

3) statucie –  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Niepublicznej  Podstawowej  Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i  innego pracownika
pedagogicznego,

5) organie  prowadzącym –  należy  przez  to  rozumieć  Stowarzyszenie  Szkoła
Mistrzostwa Sportowego,



6) organie  nadzorującym –  należy  przez  to  rozumieć  Kuratorium  Oświaty  w
Katowicach,

§ 2.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor / Wicedyrektor szkoły .

§ 4. 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły Wicedyrektor szkoły, 
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 
3) pracownicy  innych  zakładów  pracy  pełniący  funkcję  instruktorów  praktycznej

nauki  zawodu  lub  prowadzący  pracę  wychowawczą  z  młodocianymi
pracownikami  w  placówkach  zbiorowego  zakwaterowania,  dla  których  praca
dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

Rozdział II
Kompetencje rady pedagogicznej

§ 5.

1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na

zajęciach,
4) promowanie  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów – w przypadku szkół

podstawowych będą to wnioski do kuratora o przeniesienie ucznia,
8) ustalanie regulaminu swojej działalności,
9) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian,
10) zatwierdzanie  kandydatury  ucznia  do  wniosku  o  przyznanie  stypendium  Prezesa

Rady Ministrów, 

2. Przykładowe kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:

1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania,
2) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,
3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły lub placówki,
4) uzgadnianie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
5) opiniowanie szkolnego programu profilaktyki,
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6) zgoda na uznanie szkoły za eksperymentalną,
7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
8) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych

niż określone w sprawie organizacji roku szkolnego,
10) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
11) średnia ocen upoważniająca do przyznania stypendium za wyniki w nauce,
12) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych

środków,
13) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na

terenie szkoły jednolitego stroju,
14) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
15) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju, 
16) opinia  w  sprawie  określenia  sytuacji,  w  których  przebywanie  ucznia  na  terenie

szkoły nie wymaga jednolitego stroju.

Rozdział III
Zadania przewodniczącego i członków rady pedagogicznej

§ 6.
1. Przewodniczący prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest

odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku
zebrania w formie komunikatu.

2. Dyrektor  szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej,  nie rzadziej  niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.

3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,
2) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków,
4) zapoznawania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktualnie przepisami

prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

§ 7.
Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień prawa oświatowego,  wewnętrznych uregulowań prawnych
szkoły oraz Zarządzeń Dyrektora Szkoły.

2. Czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz
jej  komisji  i  zespołów,  do  których  został  powołany.  W  szczególnych  przypadkach
losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu,  za
zgodą dyrektora szkoły.

3. Zapoznania  się  z  protokołem  i  uchwałami  przyjętymi  na  zebraniu  i  potwierdzenia
własnoręcznym podpisem, jeśli nie był obecny na posiedzeniu rady. 
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4. Realizowania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do
nich swoje zastrzeżenia.

5. Składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.
6. Nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które objęte są

tajemnicą państwową lub służbową.
7. Nieujawniania spraw omawianych w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej, które mogą

naruszyć dobra osobiste, godność oraz dobre imię pracowników szkoły, a także uczniów i
słuchaczy lub ich rodziców.

8. Godnego  zachowania  w  trakcie  posiedzeń  Rady  Pedagogicznej,  umożliwiającego
sprawną realizację przyjętego porządku posiedzenia.

9. Współtworzenia  atmosfery  życzliwości,  koleżeństwa  i  zgodnego  współdziałania
wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

10. Prezentowania  postawy  służącej  kreowaniu  pozytywnego  wizerunku  szkoły  w
środowisku.

§ 8.
Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 
1. Planowanie oraz organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Śródroczne i roczne analizowanie oraz ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, a

także materialnych warunków pracy szkoły.
3. Uchwalanie  i  zatwierdzanie  wewnątrzszkolnych  aktów  normatywnych  zgodnych  

z przepisami prawnymi.
4. Współpracowanie z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów.
5. Kształtowanie  właściwych  postaw  etycznych,  zawodowych  i  obywatelskich  swoich

członków.

Rozdział IV
Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej

§ 9.
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

 
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym okresie  (semestrze)  w związku z  klasyfikowaniem i  promowaniem
uczniów, 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
4) w miarę bieżących potrzeb.

 
2. Zebrania mogą być organizowane: 

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
2) z inicjatywy dyrektora szkoły, 
3) organu prowadzącego szkołę, 
4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy: 

1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 
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2) organu prowadzącego szkołę,
3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Wystąpienia  o  organizację  zebrania  Rady  Pedagogicznej  w  trybie  nadzwyczajnym
powinny  określać  przyczynę  zorganizowania  zebrania  oraz  pożądany  termin  jego
przeprowadzenia.

5. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich
członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Nadzwyczajne  zebranie  Rady  Pedagogicznej  może  być  zorganizowane  w  dniu
powiadomienia.

§ 10.
1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w
tym  przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  szkoły lub
placówki.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej,
która dotyczy ich zakresu spraw.

3. Osoby  zaproszone,  niebędące  członkami  Rady  Pedagogicznej,  nie  biorą  udziału  w
głosowaniach.

§ 11.
1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
2. Głosowanie  w  sprawie  porządku  zebrania  odbywa  się  po  otwarciu  przez

przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
3. Bezpośrednio  przed  głosowaniem  w  sprawie  porządku  zebrania  członkowie  Rady

Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania. 
4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
5. Propozycje  zmian  w  porządku  zebrania  przewodniczący  poddaje  pod  głosowanie

Rady Pedagogicznej.

§ 12.
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokolantów wybiera przewodniczący

Rady Pedagogicznej spośród członków rady. 
2. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolanci.
3. W terminie do 14 dni po zebraniu rady protokoły zostają udostępnione do wglądu.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną na następnym zebraniu. 
5. Wnioski  o  dokonanie  zmian  i  uzupełnień  w  protokole  należy  złożyć  na  piśmie

przewodniczącemu Rady Pedagogicznej najpóźniej w przeddzień kolejnego zebrania. 
6. Wnioski te rozpatruje dyrektor w konsultacji z kadrą kierowniczą i protokolantami.
7. Wnioski zasadne i zgodne z przepisami prawa oraz obowiązującymi regulaminami zostają

uwzględnione  w  protokole  kolejnego  zebrania,  po  uprzednim  przedstawieniu  Radzie
Pedagogicznej.

8. Uchwały i protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej są dostępne dla wszystkich członków
Rady.

Rozdział V
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Tryb podejmowania uchwał

§ 13.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.

§ 14.
1. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:

1) w sprawach, których wymagają tego przepisy prawa,
2) w sprawach personalnych dotyczących członków Rady Pedagogicznej i innych 

pracowników szkoły,
3) na zarządzenie prowadzącego zebranie,
4) na wniosek członka Rady Pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/2 

liczby obecnych na zebraniu,
po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania. 

2. W  celu  ustalenia  wyników  głosowania  tajnego  Rada  Pedagogiczna  powołuje  w
głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną. Komisja sprawdza i rozdaje karty
do głosowania oraz instruuje o technice głosowania.

3. Głosy oddawane są do urny w obecności co najmniej dwóch członków komisji.
4. Komisja ogłasza ustalone wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole.
5. Opieczętowane przez komisję karty do głosowania Przewodniczący Rady Pedagogicznej

przechowuje do dnia zatwierdzenia protokołu.
6. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej. 
7. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
8. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos 

przewodniczącego.
9. Przewodniczący  wstrzymuje  wykonanie  uchwały  Rady  Pedagogicznej  niezgodnej  z

przepisami prawa:

1) o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie
zawiadamia  organ  prowadzący  oraz  organ  nadzoru
pedagogicznego,

2) organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,

3) rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest
ostateczne.

§ 15

Obecność na zebraniach Rady Pedagogicznej: 
1) Obecność członków Rady na posiedzeniu jest obowiązkowa.
 2) Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność przed zebraniem. 
3) Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady traktuje się jako nieobecność w pracy ze
wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 15.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.



                                        Podstawa prawna
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 69–73.



REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ materiałów ćwiczeniowych,

I
1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły i znajdują się w zasobach 
biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres danego roku szkolnego.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 
4. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są w terminie
uzgodnionym pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą klasy. 
5. Przed podjęciem procedury wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
materiałów ćwiczeniowych, wychowawcy klasy są zobowiązani do dostarczenia 
bibliotekarzowi listy uczniów danej klasy. Na jej podstawie bibliotekarz będzie dokonywał 
wypożyczeń wyżej wymienionych materiałów.
 6. Każdy podręcznik oraz materiał edukacyjny posiada nadany indywidualny numer i jest 
przypisany do konkretnego ucznia. 
7. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o zasadach korzystania z 
podręczników.

II
1. Uczniom klas I podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 
udostępniają wychowawcy klas, po wcześniejszym wypożyczeniu ich z biblioteki szkolnej za 
potwierdzeniem odbioru.
 2. Wychowawcy klas I rozdają uczniom wypożyczone materiały wg listy uczniów wraz z 
numerami przypisanych im podręczników, przekazanej w dwóch egzemplarzach przez 
bibliotekarza. Zbierają podpisy rodziców w celu potwierdzenia wypożyczenia. Po zebraniu 
wszystkich podpisów rodziców, jeden egzemplarz wychowawca przekazuje bibliotekarzowi, a
drugi przechowuje w klasie. 
 3. Wychowawcy klas I otrzymują od bibliotekarza „Regulamin wypożyczania i udostępniania
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych” oraz oświadczenie
dla rodziców.
4. Wychowawcy klas I zapoznają rodziców oraz przekazują, w formie papierowej, 
„Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
materiałów ćwiczeniowych”. 
5. Wychowawcy klas I przekazują rodzicom do podpisu, w dwóch egzemplarzach, 
oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. Jeden egzemplarz 
wychowawcy przekazują bibliotekarzowi. 

III
1. Uczniom klas V, VII oraz IIIG podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 
ćwiczeniowe udostępnia bibliotekarz w obecności wychowawcy. 
2. Uczniowie potwierdzają podpisem wypożyczenie oraz zapoznanie się z „Regulamin 
wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych”. 



3. Wychowawcy klas V, VII oraz IIIG otrzymują od bibliotekarza w dwóch egzemplarzach 
listę uczniów wraz z numerami przypisanych im podręczników. Zbierają podpisy rodziców w 
celu potwierdzenia wypożyczenia. Po zebraniu wszystkich podpisów rodziców jeden 
egzemplarz wychowawca przekazuje bibliotekarzowi, a drugi przechowuje w klasie. 
4. Wychowawcy klas V, VII oraz IIIG otrzymują od bibliotekarza „Regulamin wypożyczania i
udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych” 
oraz oświadczenie dla rodziców. 
5. Wychowawcy klas V, VII oraz IIIG zapoznają rodziców oraz przekazują, w formie 
papierowej, „Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”. 
6. Wychowawcy klas V, VII oraz IIIG przekazują rodzicom do podpisu w dwóch 
egzemplarzach oświadczenie dotyczące zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. 
Jeden egzemplarz wychowawcy przekazują bibliotekarzowi. 

IV
1. Uczeń oraz rodzic ma za zadanie dbać o wypożyczone podręczniki oraz materiały 
edukacyjne, chronić przed zniszczeniem oraz zagubieniem. 
2. Uczeń ma za zadanie podpisać podręczniki i materiały edukacyjne ołówkiem w 
wyznaczonym miejscu.
 3. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręczników i materiałów edukacyjnych w celu 
ochrony, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia bez uszkodzenia oryginalnej okładki. 
4. W podręcznikach i materiałach edukacyjnych nie wolno pisać i zaznaczać długopisem, 
flamastrem, kredkami, piórem. W tym celu można użyć ołówka.
5. Wychowawcy klas na bieżąco kontrolują stan podręczników i materiałów edukacyjnych. 6. 
Każde uszkodzenie należy zgłosić wychowawcy lub bibliotekarzowi.
 7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki i materiały edukacyjne należy 
zwrócić do biblioteki.

V
1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia lub zniszczenia 
podręcznika, materiału edukacyjnego. 
2. Jeżeli do podręcznika, materiału edukacyjnego była dołączona płyta CD/DVD, mapa, 
plansza itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem, materiałem edukacyjnym. Zagubienie 
wyżej wymienionych materiałów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia materiałów ćwiczeniowych, szkoła nie ma 
obowiązku zapewnienia uczniowi nowych. 
4. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić w ostatnim tygodniu danego roku 
szkolnego we wcześniej ustalonym terminie. 
5. Zwrot odbywa się w obecności wychowawcy danej klasy.
6. Jeżeli uczeń zagubił podręcznik, rodzic/opiekun zobowiązany jest do odkupienia tego 
podręcznika. W przypadku nie dostarczenia odkupionego podręcznika do dnia zakończenia 
roku szkolnego, uczeń/uczennica nie otrzyma podręcznika w roku przyszłym.

VI
 1. Decyzje w kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje 
Dyrektor Szkoły. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.



Ruda Śląska, dn.03.09.2018r
        

ZARZĄDZENIE NR 8/2018

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

z dnia 3 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji oraz przebiegu wycieczek szkolnych.

W związku z nowym   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 
2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki zarządzam wprowadzenie owego 
regulaminu organizacji oraz przebiegu wycieczek szkolnych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r. 

Załączniki:



1. Ogólne zasady organizowania wycieczek.

2. Regulamin wycieczki.

3. Wzór zgody rodziców/prawnych opiekunów.

1. Ogólne zasady organizowania wycieczek .

Organizator  wycieczki  przedstawia  zarys  (  harmonogram  wstępny  )  wycieczki

Dyrekcji Szkoły nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem/wyjściem.

Po  udzieleniu  zgody  przez  Dyrekcję  Szkoły,  nie  później  niż  tydzień  wycieczką

organizator  przedstawia  komplet  dokumentów,  tj;  karta  wycieczki  przygotowana

poprzez  dziennik  elektroniczny,  zgody  rodziców  uczestników,  podpisany  przez

uczestników regulamin wycieczki ( Karta wycieczki powinna być wprowadzona do

dziennika elektronicznego )  oraz nazwiska opiekunów wycieczki.  Dyrekcja Szkoły

wyznacza kierownika wycieczki.

Kierownik wycieczki zabiera apteczkę na czas wycieczki. 

OGÓLNE ZALECENIE PRZY ORGANIZACJI WYCIECZEK

Zalecane normy bezpieczeństwa.

a.  Wycieczka autokarowa:

 liczebność  grupy  -  1  opiekun  na  15  uczniów  (nie  licząc  kierowcy  
i pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby
miejsc;

 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 

 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe
miejsca do siedzenia; 

 autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”; 

 kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz
potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy; 

 maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas
przerwy w jeździe – zalecane 45 minut;

 postoje  mogą  odbywać  się  tylko  w  miejscach  do  tego  wyznaczonych,
 tj. na oznakowanych parkingach; 

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; 



 obowiązkiem opiekunów jest  dopilnowanie dzieci  w czasie  jazdy (uczniowie nie
mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno,
itd.);

b. Wycieczka piesza:

 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, 

 uczestnicy  powinni  posiadać  ubiór  (szczególnie  buty)  odpowiedni  do  miejsca  
i warunków atmosferycznych; 

 w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi,
pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;

 w lesie  należy  poruszać  się  po  znakowanych  szlakach turystycznych  (na  terenie
parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach; 

 opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu); 

 przed  wyruszeniem  sprzed  szkoły  uczestnicy  powinni  być  poinformowani  
o zasadach poruszania się po drogach i po lesie; 

c.  Wycieczka w góry:

 wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także
płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13
km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy
może ulec wydłużeniu; 

 na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca
noclegu;

 liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników; 

 uczestnicy  powinni  posiadać  odpowiedni  ubiór  -  buty  sznurowane,  kurtka  (ze
względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem
wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku; 

 wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych
szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione
są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; 

 kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła; 

 na  terenach  powyżej  1000  m n.p.m.  wycieczkę  prowadzi  wyłącznie  przewodnik
górski lub przodownik turystyki górskiej; 

 na  terenie  parków  narodowych wycieczki  prowadzą  wyłącznie  upoważnieni
przewodnicy górscy; 



d.  Wycieczka rowerowa:

 liczebność  -  2  opiekunów na  grupę  10-13 uczniów (zgodnie  z  prawem o ruchu
drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); 

 w  przypadku  kilku  grup  odstępy  między  nimi  powinny  wynosić  co  najmniej  
200 metrów;

 wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową; 

 prowadzący wycieczkę  powinien jechać  na początku,  za nim najsłabsi  w grupie,
następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy; 

 tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; 

 odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m; 

 uczestnicy  wycieczki  powinni  jechać  jeden  za  drugim  (nie  wolno  jechać  obok
siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

 opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do
ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę; 

 uczestnicy  powinni  posiadać  ubiór  odpowiedni  do  jazdy  oraz  kask  ochronny  na
głowę; 

 z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię
bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu. 

e.  Wycieczka turystyki kwalifikowanej:

Przepisy  prawne  nie  definiują  pojęcia  „turystyka  kwalifikowana”.  W  dostępnej
literaturze turystyka kwalifikowana określana jest  jako najwyższa forma specjalizacji
turystycznej.  Uprawianie  jej  wymaga  specjalnego  przygotowania  psychofizycznego,
zahartowania  na  trudy,  umiejętności  zachowania  się  w  środowisku  naturalnym
i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe
organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym. W związku z tym,
organizując wycieczkę turystyki kwalifikowanej,  dla bezpieczeństwa jej  uczestników,
należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczniów. W szczególnych okolicznościach
konieczne  jest  zwiększenie  liczby  opiekunów  przy  uwzględnieniu  
m.in.  ukształtowania  terenu,  wieku  i  aktualnego  stanu  zdrowia  uczestników,
predyspozycji  psychofizycznych  oraz  aktualnych  i  przewidywanych  warunków
atmosferycznych.    

Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:

 w  wycieczkach  turystyczno  –  krajoznawczych  nie  mogą  brać  udziału  uczniowie,  
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,



 opiekun wycieczki lub imprezy jest  obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników
przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego,

 zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,
 zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika

górskiego,
 zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich

napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których
nie ma pewności, że są jadalne,

 przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę,
 przed  wyjazdem  na  wycieczkę  opiekunowie  są  zobowiązani  do   zaznajomienia

uczestników  z  zasadami  bezpieczeństwa  na  jezdniach,  drogach,  w  autokarze,  statku
wycieczkowym,  na  peronach  kolejowych  (przejazdy  PKP),  na  szlakach  turystycznych
 i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu
marszu, 

 po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem
dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.

 kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu
uczniów  oraz  dopilnować,  aby  nikt  nie  wychodził  z  miejsca  noclegowego,  zwrócić
szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania
pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych
używek,

 w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy  wszystkim
jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem
uczestników  wycieczki  jest  nieść  pomoc  na  szlaku  wszystkim  jej  potrzebującym).
Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.

Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji

Jazda autokarem

1.  Kierownik  wycieczki  wchodzi  pierwszy  do  autokaru  i  ustala  kolejność

zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki. 

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.

3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.

4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy

drzwiach. 

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie

wstając z nich podczas jazdy.

6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach

ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię. 



7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek.

8. Kierownik  wycieczki  wychodzi  z  autokaru  ostatni  sprawdzając,  czy  nikt

z uczestników nie pozostał w autokarze.

9. Po wyjściu z  autobusu i  uformowaniu grupy kierownik wycieczki  sprawdza

listę obecności. 

Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem.

1. Jeżeli  konieczny  jest  podział  uczestników  wycieczki  na  grupy  (jazda

pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu.

Kierownik  wycieczki  wchodzi  pierwszy  i  rozdziela  dzieci  i opiekunów  w

przedziałach, sprawdza listę obecności. 

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła. 

3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni. 

4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać

się, należy zachować ład i porządek.

5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na

peronie.

6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam

nie pozostał.

7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

2. Regulamin  zachowania  się  uczniów   Niepublicznej  Podstawowej  Szkoły

Mistrzostwa Sportowego podczas wycieczki

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

b) stosowania  się  do  poleceń,  zakazów  i  nakazów  wydawanych  przez  kierownika

wycieczki, opiekunów lub przewodników,



c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.

2. Uczestnicy wycieczki:

a)  przestrzegają  przepisów  ruchu  drogowego  i  zachowują  ostrożność  na  ulicach

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, 

b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna, 

c) bezwzględnie   przestrzegają  zakazu picia  alkoholu,  palenia  papierosów, zażywania

środków odurzających, 

d) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,

e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,

f) przestrzegają godzin ciszy nocnej, 

g) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą

wyciągnięte  konsekwencje  zgodnie  z  zasadami  oceniania zachowania  w Niepublicznej

Szkole Mistrzostwa Sportowego

4. W  przypadku    naruszenia   przez   ucznia   punktu  2c    będą  zawiadomieni

jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły. 

5. W  razie  wypadku  uczestników  wycieczki  mają  zastosowanie  odpowiednio  przepisy

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio

przepisy Kodeksu Pracy,  Statutu  Szkoły,  rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej

i Sportu  z  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w publicznych

i niepublicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.U.  z 2003  r.  nr  6,  poz.  69  ze  zm.)  oraz

rozporządzenia  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25

maja 2018 r.        w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

publiczne przedszkola,  szkoły             i  placówki krajoznawstwa i

turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html


7. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście

obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem).

8. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia  03.09.2018r. do odwołania.

                                                                                                           Zatwierdził

.............................................     ........................................     ....................................................
         (miejscowość, data)                               ( pieczęć szkoły)                        ( pieczęć i podpis dyrektora)

Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki 

1.  W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom

i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów. 



2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski

lub kamizelki.

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie

kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy

wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi

uczestnicy wraz z jednym z opiekunów. 

4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny

poruszają  się  prawym  poboczem  drogi  lub  szosy,  a  po  zmroku  są  oświetlone

latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze

pojazdy. 

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy. 

6. W  czasie  wycieczki  na  terenie  miasta  uczestnicy  poruszają  się  wyłącznie  po

chodnikach, również zwartą grupą.

7. uczestnicy  wycieczki  przekraczają  jezdnię  jedynie  w  miejscach  do  tego

przeznaczonych (pasy dla pieszych).

 



ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W

WYCIECZCE

.....................................................................
Nazwisko i imię uczestnika

.....................................................................
PESEL uczestnika

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce/imprezie

krajoznawczo - turystycznej/zielonej szkole* w terminie: ........................................................

do  ............................................................................................  zorganizowanej

przez .............................................................................................................................................

..........

Jednocześnie  zobowiązuję  się  do  zapewnienia  jego  bezpieczeństwa  w  drodze  pomiędzy

miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

Miejscowość: .............................. Data: .........................

Podpis rodzica/prawnego
opiekuna:

................................

* niepotrzebne skreślić

             REGULAMIN UżYWANIA TELEFONóW KOMóRKOWYCH I INNYCH
         URZĄDZEń  ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIóW 

W NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ  SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RUDZIE śLĄSKIEJ 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

1. Uczniowie  przynoszą  do  Szkoły  telefony  komórkowe  i  inny  sprzęt
elektroniczny  na  własną  odpowiedzialność.  Szkoła  nie  ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.



2. Zabrania  się  uczniom  używania  urządzeń  elektronicznych  w  trakcie  lekcji,
treningów, przemieszczania się pieszego do obiektów sportowych , przerw*
oraz przebywania  w świetlicy szkolnej. 

3. Wchodząc do Szkoły uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania do
plecaka, tornistra telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego.

4. Użycie  przez  ucznia  telefonu  komórkowego  jest  możliwe  wyłącznie  w
sytuacjach  wyjątkowych  za  zgodą  nauczyciela  (  w  trakcie  przerwy  )
prowadzącego  lekcję  lub  nauczyciela  dyżurującego  na  korytarzu.  Za
wyjątkowe  sytuacje  uważa  się:  zmianę  godzin  zajęć  lekcyjnych  lub
pozalekcyjnych,  dodatkowe  wydarzenia  szkolne,  o  których  uczeń  nie
poinformował wcześniej rodziców (np. próba przedstawienia).

5. W  przypadku  naruszenia  powyższych  zasad  nauczyciel  ma  obowiązek
nakazać uczniowi przekazanie telefonu lub innego urządzenia nauczycielowi,
który  przekazuje  go  do  pedagoga  lub  psychologa  szkolnego.  Przed
odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. Uczeń ma prawo
wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.
5.1 Pedagog lub psycholog spisują w obecności ucznia protokół, który stanowi
załącznik  do  regulaminu,  zawierający  dane  dotyczące  urządzenia  (rodzaj,
markę,  itp.),  pod którym oboje  się  podpisują.  Po spisaniu  protokołu  sprzęt
zostaje zatrzymany i przekazany do Dyrektora Szkoły.
5.2 Pedagog lub psycholog informują rodzica lub opiekuna ucznia o zaistniałej
sytuacji i ustalają z nim termin odbioru sprzętu.
5.3 Rodzic, odbierając urządzenie, podpisuje oświadczenie o odbiorze go na
protokole  zawierającym  sporządzoną  wcześniej  w  obecności  ucznia
charakterystykę.

6. Odebrany  telefon  lub  inny  sprzęt  elektroniczny  przechowywany  jest  w
sekretariacie w sejfie.

7. Do  odebrania  zatrzymanego  telefonu  lub  innego  sprzętu  elektronicznego
upoważnieni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Rodzice lub prawni
opiekunowie zostają poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu
przez ucznia.

8. W przypadku odmowy przez ucznia  oddania telefonu lub innego urządzenia
nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację Dyrektorowi.

9. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma
miejsce po raz pierwszy, wówczas nauczyciel, wychowawca ma prawo zwrotu
urządzenia  uczniowi  po  zakończeniu  zajęć  edukacyjnych  i  po
przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej.

10.Jeżeli  sytuacja  się  powtarza  uczeń  zostaje  ukarany  karami  porządkowymi
zgodnie      z zapisami w Statucie Szkoły.

* Dopuszcza się korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie jednej przerwy uczniom klasy IV,V,VII,IIIG, tzw. przerwy 
długiej, obiadowej, wyłącznie na na korytarzu szkolnym, pod okiem  nauczyciela dyżurującego.  Zaznacza się jednak, iż 
zabronione jest robienie zdjęć, kręcenie filmów czy jakiekolwiek rejestrowanie uczniów, pracowników szkoły czy jej obiektów.
UCZNIOWIE KLASY PIERWSZEJ MAJĄ ZAKAZ  KORZYSTANIA  I PRZYNOSZENIA DO SZKOŁY URZĄDZEŃŃ 
ELETRONICZNYCH.

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA URZĄDZENIA



ZGODNIE Z  REGULAMINEM  UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I
INNYCH

         URZĄDZEŃ  ELEKTRONICZNYCH PRZEZ UCZNIÓW 
W NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOLE MISTZROSTWA SPORTOWEGO 

DATA ………………………………….. GODZINA ……………………………….

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA …………………………………………………………………

KLASA …………………

Nauczyciel odbierający sprzęt 
…………………………………………………………………

Stwierdza się, że w/w uczeń nie przestrzegał zakazu posiadania na terenie Szkoły

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

W związku z powyższym, zgodnie ze stosownym regulaminem, urządzenie zostaje

zatrzymane i zostanie przekazane rodzicowi lub opiekunowi dziecka.

CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU:

RODZAJ 
……………………………………………………………………………………......

MARKA ………………………………………………………………………………………...

MODEL ………………………………………………………………………………………...

Podpis ucznia  Podpis pedagoga lub 
psychologa

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że otrzymałam/em zatrzymany mojemu dziecku sprzęt i potwierdzam,
że jest zgodny z powyższym opisem.

Data i podpis rodzica lub opiekuna Podpis pedagoga lub 
psychologa



Zapoznałem się z ,,Regulaminem używania telefonów komórkowych i innych
urządzeń  elektronicznych przez uczniów  W NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ

SZKOLE MISTZROSTWA SPORTOWEGO 

klasa ……………………….

l.p. Imię i nazwisko ucznia podpis 
rodzica/prawnego 
opiekuna

podpis ucznia



REGULAMIN KORZYSTANIA Z AUTOBUSU SZKOLNEGO

KIEROWCA
1. Zadaniem  kierowcy  jest  prowadzenie  autobusu.  Do  zakresu  jego

obowiązków nie należy pilnowanie dzieci ani korygowanie ich zachowania.
2. Zanim  uczniowie  wsiądą  do  autobusu,  kierowca  ma  obowiązek

odpowiedniego  przygotowania  autobusu  do  jazdy  tak,  by  spełniał
przewidziane przepisami wymogi bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 

3. Do obowiązków kierowcy należy również dbałość o zgodny z  rozkładem
przyjazd autobusu na poszczególne przystanki.

4. Gdy  wydarzy  się  sytuacja  nieprzewidziana,  korek,  awaria  autobusu  -
kierowca natychmiast powinien powiadomić o zaistniałej sytuacji: opiekuna
dowozu i sekretariat szkoły. 



5. W przypadku wcześniejszego przyjazdu na dany przystanek, kierowca ma
obowiązek poczekać z odjazdem do godziny ustalonej w rozkładzie jazdy.

6. Kierowca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dzieci
w autobusie.

OPIEKUN
1. Ma  obowiązek  posiadania  przy  sobie  listy  obecności  uczniów

korzystających z transportu.
2. Pilnuje, aby dziecko wysiadło z autobusu na przystanku wskazanym przez

rodziców. 
3. Przekazuje  szkole  informacje  o  niewłaściwym  zachowaniu  uczniów,

szczególnie o braku posłuszeństwa i  szacunku wobec niego,  kierowcy,
nauczycieli lub współtowarzyszy podróży oraz o przypadkach niszczenia
rzeczy  materialnych.  W  razie  konieczności  wpisuje   uwagi  na  temat
zachowania ucznia. Opiekun, po zanotowaniu 3 uwag odnoszących się do
niestosownego  zachowania  ucznia,  przekazuje  uwagi  wychowawcy,  a
Dyrekcja Szkoły ma możliwość zawieszenia danego ucznia w prawie do
korzystaniu z autobusu szkolnego.

4. Pilnuje spokoju w autokarze, nie pozwala uczniom krzyczeć ani wstawać z
miejsc                                               i przemieszczać się po autobusie w
trakcie jazdy.

5. Zwraca  szczególną  uwagę  na  bezpieczeństwo  uczniów  podczas
wsiadania i wysiadania z autokaru

6. Opiekun  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  przez
dzieci w autobusie.

7. W sytuacjach nieprzewidzianych,  gdy  opiekun nie  może stawić  się  na
miejscu gdzie rozpoczyna się przewóz - opiekun natychmiast informuje o
tym kierowcę i sekretariat szkoły. 

8. Opiekun może wyrazić zgodę na wyjście dziecka z autobusu na innym
przystanku tylko                    i wyłącznie na podstawie kartki napisanej
przez rodzica/opiekuna bądź wiadomości e-mail /SMS.

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY Z AUTOBUSU SZKOLNEGO
1. Mają obowiązek zajmowania pierwszych wolnych miejsc, chyba że opiekun

wskaże  miejsce  inne.  Są  odpowiedzialni  za  czystość  oraz  stan
zajmowanych przez siebie miejsc.

2. Szanują swoich towarzyszy podróży, wyrażając to w słowach i czynach. Nie
zachowują się głośno, odnoszą się kulturalnie do siebie, nie korzystają z
telefonów komórkowych, używając głośno dźwięków.

3. Uczniowie w trakcie podróży autobusem starają się nie spożywać jedzenia.
Jeżeli  jednak spożywają produkty spożywcze,  nie pozostawiają po sobie
śmieci.

4. Wsiadając do autokaru i wysiadając z niego, dzieci używają powszechnie
przyjętych zwrotów grzecznościowych.

5. Podczas podróży dzieci nie chodzą po autobusie i nie zmieniają miejsc.



6. Punktualnie przychodzą na wyznaczony przystanek (co najmniej  na trzy
minuty przed planowanym odjazdem autobusu).

7. Uczniowie są świadomi, że opiekun w autobusie jest pracownikiem szkoły i
mam  prawo  do  zwracania  uwagi  na  niewłaściwe  zachowanie.  Jeżeli
zachowanie  ucznia  jest  niezgodne  ze  statutem  szkoły,  opiekun
każdorazowo zapisuje uwagi i przekazuje je wychowawcy.

Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub
prywatnego na terenie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Rudzie Śląskiej.
Opracowana na podstawie:  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382),  Ustawy z dnia 26 października 1982 r.



o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356
ze zm.),  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012
r. poz. 124 ze zm.),  Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355
ze zm.),   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej  i  zapobiegawczej wśród dzieci  i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).

§ 1
 Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez 
ucznia, zobowiązany jest do wykonania następujących czynności: 
1) ustala sprawcę lub powstrzymuje go od dewastacji, jeśli ona trwa, 
2) informuje o zdarzeniu wychowawcę ucznia, a w dalszej kolejności pedagoga/psychologa i 
dyrektora szkoły, 
3) wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i zobowiązuje ich do 
poniesienia kosztów naprawy szkody (zgodnie z podpisanym na początku roku szkolnego 
zobowiązaniem),
 4) w sytuacji, kiedy nauczyciel nie jest świadkiem zdarzenia, a stwierdzi szkodę, sporządza 
notatkę i powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły,
 5) powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką,
 6) nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza ją w dokumentacji 
ucznia. 

§ 2
Zadanie wychowawcy: 
1) wezwanie rodziców/prawnych opiekunów, 
2) rozmowa ze sprawcą w obecności rodziców, ustalenie wspólnych działań wychowawczych,
3) zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły,
 4) wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych 
wobec rodziców/prawnych opiekunów sprawcy lub odpracowanie szkody,
5) nałożenie kary na sprawcę, 
6) sporządzenie notatki ze zdarzenia i umieszczenie jej w dokumentacji ucznia.

§ 3
 Zadania pedagoga/psychologa szkolnego:
 1) w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi 
osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu 
ustalenie sprawcy/sprawców,
 2) wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ustalonych sprawców, rozmowa w obecności 
wychowawcy, ustalenie wspólnych oddziaływań wychowawczych,
 3) zastosowanie kar zgodnie z regulaminem ucznia/statutem szkoły, 
4) wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych 
wobec rodziców/prawnych opiekunów sprawców lub odpracowanie szkody. 

§ 4
 Zadania dyrektora szkoły: 
1) wezwanie policji w przypadku dużej szkody (z kodeksu wykroczeń),
 2) wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych 
wobec rodziców/prawnych opiekunów sprawców lub odpracowanie szkody (zgodnie z 
podpisanym na początku roku szkolnego zobowiązaniem),
 3) zastosowanie kar dostosowanych do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem 
ucznia/statutem szkoły, 
4) jeżeli pomimo tego uczeń nie poprawia zachowania – zastosowanie kar wynikających ze 
statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),



 5) jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia 
organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania 
ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych 
przez szkołę oraz wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły, 
6) w przypadku niemożności ustalenia sprawcy/sprawców zniszczenia, dyrektor podejmuje 
decyzję dotyczącą pokrycia kosztów,
 7) z przebiegu sytuacji sporządza notatkę służbową.

RODZICE

1. Rodzice/  opiekunowie  opłacają  przejazd  dziecka  autokarem  co
miesiąc. 

2. Możliwa jest rezygnacja z przejazdu dziecka z miesięczną, pisemną
informacją, złożona w sekretariacie szkoły.

3. Są  zobowiązani  do  poinformowania  szkoły  i  opiekuna  autokaru  o
możliwości wystąpienia u dziecka choroby lokomocyjnej.

4. W przypadku porannego spóźnienia dziecka na przystanek, rodzice
zobowiązani są do dowozu dziecka do szkoły we własnym zakresie.

5. Rodzice dzieci  korzystających  z  autobusu szkolnego nie  odbierają
dzieci  ze  szkoły  lub  treningu  bez  poinformowania  o  tej  sytuacji
opiekuna dowozu, nauczyciela bądź sekretariatu szkoły. 

6. W  przypadku  nieobecności  dziecka,  rodzic  zobowiązany  jest
poinformować  o  tym  niezwłocznie  opiekuna  z  autobusu.  W
przypadku choroby dziecka, informuje do kiedy dziecko nie będzie
korzystało z transportu.

7. Informują opiekuna SMSem bądź pisemnie, że dziecko w danym dniu
będzie wychodziło na innym przystanku. 

8. Mogą  pisemnie  wyrazić  zgodę,  iż  dziecko  może  wysiadać  na
wyznaczonych przez siebie przystankach. 

9. Po  wyjściu  dziecka  z  autobusu,  rodzic  bierze  na  siebie  całkowitą
odpowiedzialność za dziecko. 

10.Mają  świadomość,  iż  jeżeli  dziecko  łamie  zapisy  statutu,  nie
przestrzega regulaminu zachowania w autokarze,  Dyrekcja  Szkoły
może odmówić transportowania dziecka .

Procedura przemieszczania się na obiekty sportowe



w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Rudzie Śląskiej

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w 
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)

1. Jeżeli uczniowie dowożeni są na obiekty sportowe autokarem, obowiązują

zasady ujęte          w Regulaminie Przewozu.
2. Po wyjściu z autokaru / szkoły, obiektu sportowego, uczniowie ustawiają się

w pary,                         w miejscu wskazanym przez  trenera-nauczyciela i

zwartą grupą udają się na obiekt sportowy za trenerem i drogą wskazaną

przez  trenera  –  nauczyciela.  Podobnie  uczniowie  przemieszczają  się  do

autokaru.
3. Pamiętać  należy  także,  iż  uczniowie  maja  zakaz  używania  urządzeń

elektronicznych.
4. Nieprzestrzeganie  regulaminu  wiąże  się  z  konsekwencjami  ,  jest

jednoznaczne  z  łamaniem  Statutu  Niepublicznej  Podstawowej   Szkoły

Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-maja-2018-r.-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-organizowania-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-krajoznawstwa-i-turystyki-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1055-15585.html


PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ   NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKRESIE WDROŻENIA TIK –

PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 108/2017 RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w
sprawie  ustanowienia  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019- "Aktywna tablica".

1. Dyrektor/wicedyrektor szkoły powołuje  szkolnego e-koordynatora  (  lub więcej  ),
którego zadanie jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołuje 
nauczycielskie  zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli
w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
2. Zadaniem zespołu samokształceniowego jest : 

- wrzesień ( do 15.09.2018):
 Zaplanowanie w planie pracy zespołu :

-  sposobów wykorzystania TIK w trakcie lekcji:
-   lekcji  otwartych  z  wykorzystaniem  TIK  (  przynajmniej  jedna  lekcja  w
semestrze)
- pomysłów na dzielenie się doświadczeniami w zakresie stosowania TIK w
szkole
-  przygotowanie odpowiedzi na pytanie ( w formie ankiet ) : 

W jakim zakresie w ubiegłym roku szkolnym wykorzystywałem/am TIK w trakcie
lekcji?
Czy natrafiałem/łam na przeszkody w związku z wykorzystywaniem TIK w trakcie
lekcji.
W jaki sposób chciałabym /łbym wykorzystywać TIk w trakcie lekcji?
Przewodniczący zespołu samokształceniowego opracowuje wyniki ankiet i przekazuje
je koordynatorowi.

     - maj ( do 15.05.2019r.):
 podsumowanie  działań  związanych  z  wykorzystaniem TIK,  zaplanowanych

w planie pracy zespołu;
 przygotowanie odpowiedzi na pytanie ( w formie ankiet ):

 W jakim zakresie w trakcie roku szkolnego wykorzystywałem/am TIK w trakcie lekcji?
Czy natrafiałem/łam na przeszkody w związku z wykorzystywaniem TIK w trakcie lekcji?
Czy / w jaki sposób uatrakcyjniłeś/łaś lekcje wykorzystując TIK na lekcji?
Czy / w jaki sposób dzieliłeś/łaś się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi
nauczycielami?
Przewodniczący  zespołu  samokształceniowego  opracowuje  wyniki  ankiet  i  przekazuje  je
koordynatorowi.

3. Zadaniem e -  koordynatora jest:

Wrzesień   (  27.09.2018r.)  –  opracowanie  planu  działań  „Aktywna Tablica”  na  podstawie
wyników ankiet oraz planów pracy zespołów samokształceniowych.
Cały rok szkolny – koordynowanie działań zakresie stosowania TIK.
Włączenie  wyznaczonych  nauczycieli  do  międzyszkolnych  sieci  współpracy  nauczycieli
stosujących TIK w nauczaniu lub organizacja takiej sieci.



Maj (31.05.2019r) – przygotowanie sprawozdania zgodnie z realizacją następujących zadań:
1) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły 
w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
2) uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach
współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,
w tym:
a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci
współpracy nauczycieli,
b) zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa
w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami
przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności
opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów
dobrych praktyk;
3) wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale
szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin
zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym
realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy
dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces
nauczania i uczniów w proces uczenia się,
b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
6) wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
7) udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.


	W związku z nowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki zarządzam wprowadzenie owego regulaminu organizacji oraz przebiegu wycieczek szkolnych.
	a. Wycieczka autokarowa:
	c. Wycieczka w góry:
	d. Wycieczka rowerowa:

	ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)


