
 

Zasady opuszczania budynku szkoły przez uczniów obowiązujące 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach 

Opracowano na podstawie § 8 ust. 1d Statutu szkoły 

1. Wprowadzone zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pobytu uczniów 

w szkole oraz uporządkowanie spraw związanych z frekwencją uczniów na zajęciach 

szkolnych. 

2. Uczniom bez zgody dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego 

nie wolno w czasie lekcji oraz przerw opuszczać terenu szkoły. 

3. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami 

planowymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego 

nauczyciela. 

4. Przerwy w zajęciach spędzają uczniowie pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

5. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie 

w czasie przerw na świeżym powietrzu na boisku szkolnym i w atriach. 

6. Uczniowie niepełnoletni mogą opuścić budynek szkoły w czasie trwania zajęć 

lekcyjnych i podczas przerw, jeżeli posiadają zwolnienie z lekcji podpisane przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. Zwolnienie powinno zostać dostarczone do szkoły 

w wersji papierowej. 

7. Uczniowie pełnoletni mogą opuścić budynek szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych 

i podczas przerw, jeśli posiadają zwolnienie z lekcji podpisane przez rodzica/ opiekuna 

prawnego lub przez siebie. 

8. Przed opuszczeniem budynku szkoły uczeń ma obowiązek powiadomić wychowawcę, 

a w razie jego nieobecności nauczyciela uczącego o godzinie opuszczenia budynku 

szkoły oraz pobrać z sekretariatu szkoły druk przepustki.  

9. Uczeń okazuje wychowawcy/nauczycielowi uczącemu zwolnienie z zajęć podpisane 

przez  rodzica/opiekuna prawnego lub siebie (w przypadku ucznia pełnoletniego) oraz 

uzupełnioną przez siebie przepustkę otrzymaną w sekretariacie szkoły. 

10. Wychowawca lub nauczyciel uczący zatrzymuje zwolnienie ucznia oraz potwierdza 

swoim podpisem na przepustce zgodę na opuszczenie budynku szkoły.  

11. Uczniowie pozostawiają przepustkę pani woźnej lub innemu pracownikowi szkoły 

dyżurującemu przy drzwiach wejściowych.  

12. Przepustka staje się podstawą do opuszczenia budynku szkoły wtedy, jeżeli jest 

podpisana przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego. 

13. Zasady obowiązują w godzinach zajęć szkolnych od 27 listopada 2019 r. 


