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REGULAMIN DYŻURÓW – organizacja przerw międzylekcyjnych 
 

Regulamin dotyczy organizacji przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół  

z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu, w którego skład 

wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego oraz 

Gimnazjum nr 5 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka. 
 

1. Uczniowie przebywający na terenie szkoły pozostają pod bezpośrednią opieką 

nauczyciela oraz pracowników szkoły. Odpowiedzialnym za zapewnienie  

im bezpieczeństwa jest: 

a. podczas lekcji – nauczyciel prowadzący zajęcia, 

b. w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciel dyżurujący, 

c. bezpośrednio przed i po zajęciach – nauczyciel dyżurujący oraz nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 
 

2. Zadania opiekuńcze realizowane poprzez pełnienie dyżurów przez nauczycieli 

odbywają się zgodnie z grafikiem zatwierdzonym przez dyrekcję szkoły. 

Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i jest załącznikiem 

do tygodniowego rozkładu zajęć nauczyciela. 
 

3. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają w budynku szkolny pod 

opieką nauczycieli pełniących dyżur w wyznaczonych miejscach. Niedopuszczalne 

jest opuszczanie przez nich budynku szkoły, z wyjątkiem przerw spędzanych na 

boisku szkolnym terenie przyszkolnym. Samowolne opuszczenie wyznaczonych 

podczas przerw sektorów stanowi naruszenie regulaminu i wiąże się w nałożeniem 

na ucznia kary przewidzianej statutem szkoły. 
 

4. Ustala się następujące okresy dyżurowania nauczycieli: 

a.   7.20 –   7.30 – przed pierwszą lekcją  

b.   8.15 –   8.20 – przerwa międzylekcyjna  

c.   9.05 –   9.10 – przerwa międzylekcyjna  

d.   9.55 – 10.00 – przerwa międzylekcyjna  

e. 10.45 – 11.00 – przerwa śniadaniowa  

f. 11.45 – 11.55 – przerwa międzylekcyjna 

g. 12.40 – 13.00 – I przerwa obiadowa  

h. 13.45 – 14.05 – II przerwa obiadowa  

i. 14.50 – 14.55 – przerwa międzylekcyjna  

j. 15.40 – 15.45 – przerwa międzylekcyjna  

k. 16.30 – 16.35 – po zakończeniu zajęć 
 

Czas przerw międzylekcyjnych jest związany z organizacją procesu nauczania, 

który wynika z sportowego charakteru szkoły. Zajęcia lekcyjne zostały 

skorelowane z godzinami treningów odbywających się w szkole i w obiektach 

pozaszkolnych. Uczniom zapewniono czas na zjedzenie posiłków w trakcie jednej 

15 minutowej przerwy śniadaniowej i dwóch 20 minutowych przerw obiadowych.  
 

5. Dyżurowanie nauczycieli odbywa się w następujących miejscach (stanowiskach): 

a. parter (P1, P2, P3) 

b. pierwsze piętro (1p.A, 1p.B) 

c. drugie piętro (2p.A, 2p.B) 

d. boisko szkolne / teren przyszkolny (B1, B2, Ł) 

e. stołówka (S) 

f. obiekty sportowe (OS) 
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6. Na parterze budynku dyżur pełniony jest: na odcinku sala nr 4 - biblioteka 

(stanowisko P2), w szatni wraz z wyjściem na boisko szkolne (stanowisko P3) oraz 

przy wejściu głównym (stanowisko P1). Dodatkowo w czasie przerw śniadaniowej  

i obiadowych w stołówce szkolnej (stanowisko S). 
 

6.1. P1 - Zadaniem nauczyciela dyżurującego przy wejściu głównym do szkoły jest 

zadbanie o bezpieczne wejście uczniów przybywających na zajęcia oraz 

wyjście wychodzących po ich zakończeniu. Musi on także uniemożliwić 

opuszczenie budynku szkolnego dzieciom, które nie skończyły zajęć. 

Zabezpiecza także bezpieczne wyjście oraz powrót uczniów z boiska terenu 

przyszkolnego wspomagając stanowisko P3 Ł przed budynkiem szkoły.  

Z wyjątkiem przerwy śniadaniowej i obiadowych nauczyciel dozoruje także 

teren stołówki szkolnej. Stanowisko to jest na parterze priorytetowe, dlatego 

osoba pełniąca na nim dyżur opuszcza miejsce jako ostatni z nauczycieli. 

6.2. P2 – Nauczyciel pełniący dyżur na odcinku pomiędzy salą nr 4 a biblioteką 

szkolną zapewnia bezpieczeństwo uczniom oczekującym na zajęcia w sali nr 11 

i 12. Zabezpiecza także bezpieczne wyjście oraz powrót z boiska szkolnego  

terenu przyszkolnego poprzez wymuszenie ruchu pomiędzy parterem,  

a pierwszym piętrem głównym ciągiem komunikacyjnym przy portierni. 

Odpowiada również za monitorowanie sanitariatów. 

6.3. P3 – Osoba dyżurująca przy wyjściu na boisko szkolne odpowiedzialna jest za 

wyjście uczniów na boisko podczas długich przerw. Dozorując szatnię zwraca 

uwagę na odpowiedni do pogody ubiór uczniów. Zapewnia bezpieczeństwo  

i zachowanie porządku w szatni. Podczas tzw. długich przerw ściśle 

współpracuje z nauczycielem na stanowisku 2p.B. 

P3 – Osoba dyżurująca przy szatni odpowiedzialna jest za zapewnienie 

bezpiecznego i sprawnego korzystania z szatni oraz zachowanie porządku  

w tym miejscu. Dozorując szatnię zwraca uwagę na odpowiedni do pogody 

ubiór uczniów. Szatnia jest zamykana na czas lekcji przez pracownika obsługi. 

Stanowisko to wspiera nauczyciela na stanowisku P1 podczas przerw w których 

monitoruje on również szkolną stołówkę. 

6.4. S – Zadaniem nauczyciela w stołówce jest zapewnienie porządku podczas 

spożywania posiłków. Do jego obowiązków należy dopilnowanie by 

przebywały tam tylko dzieci jedzące i ew. kupujące w znajdujących się tam 

automatach samoobsługowych. Dyżurujący monitoruje sposób obsługi 

automatu przez kupujących. 
 

7. Na pierwszym piętrze dyżur sprawuje dwóch nauczycieli. Pierwszy na odcinku  

od sali nr 15 do 23 (stanowisko 1p.A), drugi od sali 23 do 26 (stanowisko 1p.B). 

7.1. 1p.A – Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym 

pomiędzy salami nr 15, a 23. Zobowiązany jest monitorować także 

pomieszczenia sanitarne oraz w czasie dużych przerw zapewnić bezpieczne 

udanie się uczniów na boisko szkolne teren przyszkolny. Minimalizuje również 

liczbę starszych uczniów przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 

świetlicy szkolnej. W tym obszarze uczniowie nie mogą korzystać z miejsca 

siedzącego przeznaczonego dla petentów oczekujących do sekretariatu– fakt ten 

nadzoruje i egzekwuje nauczyciel dyżurujący. 

7.2. 1p.B – Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym 

pomiędzy salami nr 23, a 26. W czasie długich przerw udaje się pełnić dyżur na 

boisko szkolne / teren przyszkolny - odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo 

dzieci z szkoły podstawowej. 
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8.  Na drugim piętrze dyżur sprawuje dwóch nauczycieli. Pierwszy na odcinku  

 od sali nr 31 do 35 (stanowisko 2p.A), drugi od sali 35 do 39 (stanowisko 2p.B). 

8.1. 2p.A – Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym 

pomiędzy salami nr 31, a 35. Zobowiązany jest monitorować także 

pomieszczenia sanitarne oraz w czasie dużych przerw zapewnić bezpieczne 

udanie się uczniów na boisko szkolne.   

8.2. 2p.B – Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo uczniom przebywającym 

pomiędzy salami nr 35, a 39. W czasie długich przerw udaje się pełnić dyżur na 

boisko szkolne / teren przyszkolny - Nauczyciel pełni dyżur przed wejściem  

z boiska do szkoły. Zapewnia bezpieczeństwo oraz organizuje ruch uczniów 

powracających z przerwy do budynku szkoły. Pierwsi z przerwy powracają 

uczniowie szkoły podstawowej, następnie gimnazjum. 

 

9. W czasie przerw odbywających się na boisku szkolnym / terenie przyszkolnym 

dyżur na nim pełni trzech nauczycieli (stanowisko B1, B2, Ł, 1p.B, 2p.B). 

Zadaniem ich jest dopilnowanie bezpieczeństwa uczniów na terenie przylegającym 

bezpośrednio do szkoły w obszarze tzw. hali balonowej, sali gimnastycznej oraz 

stołówki. W czasie przerw użytkowanie pozostałego terenu jest zabronione 

zarówno dla uczniów jak i osób postronnych.  

9.1. Priorytetowym jest stanowisko oznaczone jako B, Ł. Osoba pełniąca na nim 

dyżur powinna znaleźć się na miejscu jako pierwsza i opuścić je ostatnia. 

Nauczyciel na stanowisku B odpowiada za część gimnazjalną. 

Nauczyciel na stanowisku Ł odpowiada za bezpieczne przemieszczanie się 

uczniów pomiędzy wyjściem głównym ze szkoły a terenem przyszkolnym. 

Monitoruje teren przed szkołą oraz przyległy do niej parking. Uniemożliwia 

uczniom opuszczenie wyznaczonego terenu. Uczniowie nie spędzają na tym 

terenie przerwy – jest to tylko i wyłącznie sektor komunikacyjny. 

9.2. Nauczyciel na stanowisku 1p.B zapewnia bezpieczeństwo uczniom szkoły 

podstawowej. Osoba na stanowisku 2p.B odpowiada za bezpieczeństwo przy 

wejściu z boiska do szkoły. Porządkuje również ruch uczniów w tym obszarze. 

Po zejściu uczniów z boiska nauczyciele z stanowisk 1p.B oraz 2p.B 

niezwłocznie udają się na przypisane piętro szkoły celem kontynuowania 

dyżuru. Nauczyciel na stanowisku B1 zapewnia bezpieczeństwo uczniom na 

terenie bezpośrednio przylegającym do stołówki szkolnej oraz sali 

gimnastycznej. Pełniący dyżur wspiera działania nauczyciela na stanowisku Ł 

w usprawnieniu i porządkowaniu ruch uczniów w tym obszarze przy 

rozpoczęciu i kończeniu przerw. 

9.3. Nauczyciel na stanowisku B2 zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie 

szkolnego placu zabaw oraz bezpośrednio przylegającym tzw. hali balonowej. 

Plac zabaw zostaje wyłączony z użytkowania w czasie trwania przerw 

międzylekcyjnych – ulega on czasowej likwidacji na okres trwania budowy hali 

sportowej. Odpowiadają za dozór nad korzystającymi z infrastruktury w sposób 

określony regulaminem placu zabaw. Opuszcza on sektor dyżurowania dopiero 

po powrocie uczniów do szkoły. 

 

10. Przerwę o godzinie 10.45, 12.40 oraz 13.45 uczniowie zobowiązani są spędzać na 

boisku szkolnym. Teren, na którym przebywają, ograniczony jest do części 

przylegającej bezpośrednio do szkoły, wyznaczonej obmurowaniem  

i ogrodzeniem. Uczniowie szkoły podstawowej przebywają na boisku betonowym 
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przylegającym do szkoły i sali gimnastycznej. Gimnazjaliści spędzają przerwę na 

terenie ze stołami do tenisa. 

Przerwa spędzane przez uczniów na terenie przyszkolnym to odpowiednio: 12.40 - 

13.00 oraz 13.45 - 14.05. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej mogą spędzić 

przerwę na świeżym powietrzu o godzinie 12.40, a uczniowie klas 7 oraz 

gimnazjum o 13.45. Organizacja przerw na zewnątrz budynku szkoły uzależniona 

jest od warunków atmosferycznych i sygnalizowana dzwonkiem. Jeden wskazuje 

możliwość wyjścia uczniów z budynku. Dwa następujące po sobie sygnały 

oznaczają pozostanie w szkole. 

 

11. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur przy sali gimnastycznej / hali 

balonowej (OS). Dyżur pełniony jest na każdej przerwie i obejmuje korytarz przy 

sali gimnastycznej oraz pomieszczenia sanitarne hali balonowej. Zadaniem 

dyżurującego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przygotowującym się do 

zajęć wychowania fizycznego. Zobowiązany jest on monitorować pomieszczenia 

szatki oraz sanitariaty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie sali 

gimnastycznej / hali balonowej.  Za bezpieczeństwo uczniów przygotowujących 

się do zajęć wychowania fizycznego oraz przebierających się po ich zakończenie 

odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z osobą pełniącą dyżur. 

11.1. Zasady odpowiedzialności nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów 

podczas przerw międzylekcyjnych oraz pozalekcyjnych treningów odnoszą się 

również do szkolnej hali sportowej w obiekcie Posnania przy ulicy 

Słowiańskiej. Dodatkowo należy stosować się do regulaminu obiektu. 

11.2. Zasady organizacyjne i odpowiedzialność na basenie regulują odrębne 

regulaminy tego obiektu. 

 

12. Przerwy międzylekcyjne ustalone w pkt.3. dotyczą uczniów klas 4 – 7 szkoły 

podstawowej oraz gimnazjalistów. W czasie tych przerw dzieci z grupy „0” oraz 

klas 1 – 3 SP bezwzględnie pozostają w salach lekcyjnych. Nauczyciele 

wymienionych oddziałów realizują przerwy w prowadzonych zajęciach, tak by 

uniknąć bezpośredniego kontaktu z starszymi dziećmi. Za bezpieczeństwo podczas 

przerw w tzw. klasach młodszych odpowiedzialny jest wychowawca klasy. 

 

13. Nauczyciele / wychowawcy świetlicy szkolnej tak organizują jej pracę by uniknąć 

sytuacji kolizyjnych (przejścia na basen, zmiana sal, itp.) w czasie trwania przerw. 

Są odpowiedzialni za dzieci przebywające pod ich opieką do momentu 

udokumentowanego odbioru dziecka przez opiekuna prawnego. 

 

14. W czasie przerwy śniadaniowej o godzinie 10.45 oraz obiadowej o 12.40 i 13.45 

uczniowie mogą skorzystać z posiłków serwowanych w stołówce szkolnej. 

Sugerowane jest by podczas pierwszej przerwy obiadowej spożywali posiłki 

uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, natomiast druga przeznaczona powinna 

być dla uczniów klas 7 oraz gimnazjum. Dzieci po zjedzeniu posiłku niezwłocznie 

opuszczają pomieszczenie. W stołówce przebywają tylko uczniowie spożywający 

posiłki. Zabronione jest przebywanie uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej w tym 

czasie w stołówce. 

 

15. Automaty z artykułami spożywczymi znajdujące się w stołówce dostępne są tylko 

przez pierwsze i ostatnie 5 minut tzw. długich przerw, jeżeli spędzane są one na 

boisku szkolnym w czasie przerwy śniadaniowej i obiadowej. Uczniowie po 

zakupieniu stosownego produktu niezwłocznie opuszczają pomieszczenie 
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stołówki. Napoje spożywać można tylko w stołówce szkolnej. Automaty nie są 

własnością szkoły i nie ponosi ona odpowiedzialności za sprawność ich działania. 

 

16. Przerwa spędzana jest na boisku terenie przyszkolnym, jeżeli pozwalają na to 

warunki atmosferyczny. Decyzje o dopuszczeniu terenu dokonuje dyrektor 

dyżurujący. Niesprzyjające warunki uniemożliwiające wyjście na boisko 

sygnalizowane są za pomocą dwóch dzwonków.  
 

17. Koniec przerw spędzanych na terenie przyszkolnym zwiastują trzy dzwonki: 

pierwszy – koniec przerwy dla szkoły podstawowej, drugi – koniec przerwy dla 

gimnazjum, trzeci – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom powracającym z boiska wszyscy nauczyciele udają się na 

planowe zajęcia lekcyjne z pierwszym dzwonkiem kończącym przerwę. 

Koniec przerw spędzanych na terenie przyszkolnym zwiastują dwa dzwonki: 

pierwszy – koniec przerwy, drugi – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom powracającym z boiska wszyscy 

nauczyciele udają się na planowe zajęcia lekcyjne z pierwszym dzwonkiem 

kończącym przerwę. 

18. Wyjście na boisko teren przyszkolny oraz powrót z niego odbywa się wyłącznie 

głównym ciągiem komunikacyjnym szkoły. Uczniowie poruszają się pomiędzy 

parterem a pierwszym piętrem klatką schodową przy portierni. Niedozwolone jest 

przechodzenie uczniów odcinkiem świetlica – biblioteka szkolna.  

 

19. Zadaniem każdego nauczyciela pełniącego dyżur jest zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom podczas przerw międzylekcyjnych. Zobowiązany jest on przeciwdziałać 

przejawom dewastacji, wandalizmowi oraz rozpowszechnianiu się wśród uczniów 

nałogów. Nauczyciel pełniący dyżur powinien być skoncentrowany na sumiennym 

wykonywaniu powierzonych obowiązków. 

Nauczyciel zwraca uwagę, by uczniowie siedzieli wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych oraz stosowali się do zapisów statutowych m.in. w zakresie 

zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz odpowiednim 

stroju i wizerunku. 

 

20. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur aktywnie w celu zapobieżenia sytuacjom 

zagrażającym bezpieczeństwu podopiecznych. W przypadku wypadku nauczyciel 

zapewnia opiekę poszkodowanemu, udziela pierwszej pomocy i sprowadza 

fachową pomoc medyczną. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrektora 

dyżurnego zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. 

 

21. Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są uniemożliwić przebywanie osobom 

nieuprawnionym na terenie szkoły. Monitorują także zachowanie ewentualnych 

petentów znajdujących się na jej terenie. 

 

22. W przypadku zajęć pozalekcyjnych, odbywających się poza wyznaczonymi 

godzinami lekcyjnymi, obowiązki nauczyciela dyżurującego pełni prowadzący 

zajęcia. Odpowiada on za bezpieczeństwo uczniów od momentu rozpoczęcia zajęć, 

aż do opuszczenia przez uczniów szkoły. Ponosi także odpowiedzialność  

za uczniów oczekujących bezpośrednio przez rozpoczęciem zajęć. 
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23. Ustala się w grafiku dyżurów nauczyciela pełniącego zastępczy dyżur (Z)  

za nauczyciela nieobecnego w danym dniu. Obowiązkiem tej osoby jest 

monitorowanie nieobecności zastępowanych potencjalnie nauczycieli w księdze 

zastępstw. W sytuacji nieobecności więcej niż jednego nauczyciela zasadą jest, 

że zastępstwo na dyżurze pełni osoba zastępująca nieobecnego nauczyciela  

na poprzedzającej przerwę lekcji. W szczególnych sytuacjach dyżurującego  

w zastępstwie wyznacza wicedyrektor.  
 

24. Nauczyciel dyżurujący udaje się w wyznaczone miejsce niezwłocznie po dzwonku 

kończącym lekcję. Obowiązkiem nauczycieli niepełniących dyżuru jest pomoc 

dyżurującemu poprzez odebranie od niego dziennika i klucza do sali, celem 

dostarczenia go do pokoju nauczycielskiego.  
 

25. Uczniowie klas 0-3 SP przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych odbierani są przez 

nauczyciela wychowawcę bezpośrednio od rodziców (prawnych opiekunów) lub 

oczekują na nie w świetlicy szkolnej. Dzieci z klas starszych czekają na dzwonek 

rozpoczynający przerwę przy portierni. Kategorycznie nie wolno przebywać 

uczniom bez opieki na korytarzach szkolnych w czasie lekcji. 
 

26. Usunięto 

Uczniowie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów zarówno w czasie 

lekcji jak i przerw. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek respektowania tego 

punktu regulaminu wśród uczniów. 
 

27. Uczniowie na dźwięk dzwonka kończącego przerwę ustawiają się przy sali, 

w której odbywają się ich najbliższe zajęcia. Ustawieni w pary, w spokoju 

oczekują na przybycie nauczyciela. Za egzekwowanie powyższego 

odpowiedzialny jest nauczyciel, z którym klasa rozpoczyna zajęcia po przerwie. 
 

28. W przypadku przerw określanych jako długie (10.45, 12.40, 13.45) na pięć minut 

przed ich końcem następuje dzwonek, który jest sygnałem dla uczniów na udanie 

się w kierunku sal lekcyjnych. Po jego usłyszeniu uczniowie zobowiązani są 

oczekiwać na nauczyciela ustawieni parami przy sali.  
 

29. Dzwonek kończący przerwę jest jednocześnie sygnałem rozpoczynającym lekcję. 

Nauczyciele zobowiązani są udać się na zajęcia w takim czasie, który umożliwi 

punktualne rozpoczęcie lekcji. Przejmują oni opiekę nad klasą, z którą odbywają 

lekcję, odpowiednio wcześniej przed zakończeniem przerwy, by pozostawić czas 

dyżurującemu na punktualne rozpoczęcie lekcji. W przypadku długich przerw 

sygnałem wspomagającym dokonanie zmian dyżurujących jest tzw. pierwszy 

dzwonek. 
 

30. Uczniowie odbywający zajęcia w hali sportowej / obiektach pozaszkolnych 

oczekują na ich rozpoczęcie przy sali gimnastycznej w budynku szkoły. Udają się 

na zajęcia dopiero w towarzystwie nauczyciela wychowania fizycznego / trenera. 

 

31. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczniów oraz ich prawnych 

opiekunów o zapisach powyższego regulaminu. Czyni to niezwłocznie po 

rozpoczęciu każdego roku szkolnego. Zapoznanie w zasadami spędzania przerw 

uczniowie oraz rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku klasowym. 
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Stosownego przeszkolenia w tym zakresie należy dokonać również w przypadku 

pojawienia się nowego ucznia w trakcie trwania roku szkolnego. 
 

32. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest 

naruszeniem przepisów BHP i regulaminu pracy i może pociągać za sobą 

konsekwencje przewidziane prawem pracy, oświatowym i karnym.  

 

33. Na czas inwestycji związanej z budową hali sportowej wyłączony z użytkowania 

zostaje teren znajdujący się za budynkiem szkoły – dawne boiska szkolne. 

Wprowadza się całkowity zakaz przebywania osób postronnych na terenie 

realizacji prac budowlanych. Za zapewnienie bezpieczeństwa i uniemożliwienie 

wstępu na wspomniany teren odpowiada firma realizująca prace. 

 

34. Załącznik do regulaminu stanowi rys sytuacyjny sektorów objętych 

monitorowaniem przez nauczycieli w czasie przerw dla: parteru, 1 i 2 piętra oraz 

terenu przyszkolnego. 

 

35. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach 

decyduje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (DzU z 2003 r., Nr 6, poz. 69). 

4. Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. 

 

 

 

 

Opracował: D. Kasprzyk,  

Konsultacja: K. Marciniak, D. Makowska 

 

 

Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 – Teren przyszkolny 

 



 9 

Załącznik nr 2 – Parter budynku szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Załącznik nr 3 – Pierwsze piętro budynku szkoły 
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Załącznik nr 4 – Drugie piętro budynku szkoły 

 


