DLA UCZNIA

1.Nie przynoś do szkoły cennych przedmiotów. Szkoła
nie ponosi ze nie odpowiedzialności.
2.Jeżeli posiadasz w szkole telefon komórkowy nie
może być on włączony. Nie możesz z niego korzystać
( chyba że występują szczególne okoliczności.
Uzgadniasz to z nauczycielem).
W nadzwyczajnych sytuacjach możesz skorzystać
z telefonów znajdujących się w sekretariacie szkoły –
Nie spotkasz się z odmową.
3.Gdy na ul. Zakopiańskiej nie działa sygnalizacja
świetlna - NIE PRZECHODŹ ! Wróć do domu lub do
szkoły! Poproś dorosłego o zawiadomienie o tym fakcie
szkoły.
4.Gdy masz pisemną zgodę rodzica na samodzielny
powrót ze szkoły do domu, a uczęszczasz do świetlicy
szkolnej, musisz codziennie wypisać się w zeszycie
wyjść podając datę, godzinę. Pamiętaj o podpisaniu się.
5. Masz obowiązek przestrzegać Regulaminu
Bezpiecznego Zachowania się w szkole ( dokładnie
zostaniesz z nim zaznajomiony przez wychowawcę).
6.Nie możesz przebywać na terenie boisk szkolnych
i placów zabaw bez opieki nauczyciela.
7. Nie możesz opuszczać budynku szkoły w czasie
zajęć.
8. Nie pozostawiaj w szatniach cennych rzeczy i dbaj
wspólnie z dyżurnymi o zamykanie szatni.
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DLA RODZICA

DLA RODZICA

W trosce o bezpieczeństwo uczniów prosimy
o przestrzeganie zasad BHP.
1.Szkoła nie zawiera zbiorowego ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
– Rozp. MEN z 29 sierpnia 2014 r. Doradzamy
indywidualne ubezpieczenie dziecka w
wybranej firmie na kwotę odpowiadającą
możliwościom i oczekiwaniom .
2. Parkowanie samochodów powinno odbywać
się w pewnej odległości od szkoły
z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów
ruchu drogowego lub najlepiej na ulicach
sąsiadujących ze szkołą.
3.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne
przedmioty przynoszone przez dziecko do
szkoły (np. telefony komórkowe, sprzęt
elektroniczny, pieniądze).
4. Za bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły
odpowiadają rodzice.
5.Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się
wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów
lub osoby przez nich upoważnione (rodzic
wypełnia stosowne oświadczenie).
6.Wydawanie dziecka ze świetlicy osobom
innym niż rodzic/opiekun prawny lub inne
osoby upoważnione w oświadczeniu może
odbywać się wyłącznie na pisemną prośbę
rodziców zawierające dane personalne osoby
upoważnionej.

7.Rodzice/prawni opiekunowie upoważniając osobę
małoletnią do odbioru dziecka wypełniają dodatkowe
upoważnienie.
8.Każdorazowo fakt odebrania dziecka ze świetlicy
obowiązkowo odnotowuje się w zeszycie wyjść (data,
godzina odbioru, podpis).
9.W przypadku, gdy dziecko drogę ze szkoły będzie
pokonywało samodzielnie, rodzic musi wypełnić stosowne
oświadczenie.
10.Zwolnienie dziecka w trakcie trwania zajęć lekcyjnych
może odbywać się osobiście przez rodziców lub osobę
upoważnioną. Należy podpisać fakt zwolnienia na karcie
zwolnień znajdującej się u nauczyciela uczącego.
11. Zwolnienie dziecka w trakcie lekcji może być również
dokonane na podstawie pisemnej prośby rodziców z
czytelnym ich podpisem wg. wzoru podanego przez
wychowawcę.
12. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest zgłaszać w
szkole każdy przypadek choroby zakaźnej oraz przewlekłej,
na którą choruje dziecko. Rodzic powinien również
dokonywać przeglądu czystości głowy swojego dziecka.
13.W przypadku dostrzeżenia braku sygnalizacji świetlnej
przy ul. Zakopiańskiej należy fakt ten niezwłocznie zgłosić
do szkoły ( dzieci zostały zapoznane z procedurami
postepowania w takiej sytuacji). Dyrekcja Szkoły nie ma
możliwości zorganizowania zastępstwa podczas
nieobecności osoby przeprowadzającej.

