
Przebywanie ucznia w szkole 

§ 32. 1. Opiekę nad uczniem w czasie jego pobytu w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne lub inne zajęcia z uczniem.  

2. Uczeń może przebywać w szkole:  

1) w czasie trwania zajęć dydaktycznych określonych w tygodniowym rozkładzie zajęć 

oddziału, do którego uczęszcza;  

2) w czasie trwania zajęć realizowanych dla niego w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

3) w czasie trwania uroczystości i imprez szkolnych;  

4) w czasie pobytu w świetlicy szkolnej;  

5) w czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę.  

3. Po zakończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, uczeń jest obowiązany opuścić szkołę pod 

opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych albo samodzielnie za zgodą rodziców.  

4. Przebywanie ucznia na terenie szkoły poza zajęciami wymienionymi w ust. 2 może 

odbywać się zgodnie z postanowieniami przyjętych w szkole regulaminów.  

§ 33. 1. Uczeń, który nie ukończył 7 roku życia, nie może samodzielnie opuścić szkoły. 

2. Rodzice ucznia odbierają go osobiście lub upoważniają do tego na piśmie inne osoby 

dorosłe, podając imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

tych osób.  

3. Upoważnienie jest przechowywane przez wychowawcę ucznia lub wychowawcę świetlicy, 

jeśli dziecko do niej uczęszcza.  

4.Wychowawca lub wychowawca świetlicy ma prawo nie oddać ucznia pod opiekę osoby 

dorosłej, w tym rodzica, jeżeli odmówi ona okazania dokumentu wskazanego w 

upoważnieniu lub z innych przyczyn wskazujących na brak zapewnienia odpowiedniej opieki 

i bezpieczeństwa dziecku.  

5. Rodzice ucznia mogą, uwzględniając stopień dojrzałości dziecka oraz możliwe zagrożenia, 

zezwolić mu na samodzielne przychodzenie i powrót ze szkoły do domu.  

6. Zezwolenie musi być dostarczone do wychowawcy lub wychowawcy świetlicy, jeśli 

dziecko do niej uczęszcza, w formie pisemnego oświadczenia, najpóźniej na pierwszym 

zebraniu w danym roku szkolnym. Cofnięcie zezwolenia wymaga takiej samej formy jak 

zezwolenie i powinno być dostarczone wychowawcy lub wychowawcy świetlicy, jeśli 

dziecko do niej uczęszcza, niezwłocznie po podjęciu decyzji. 

 

Przebywanie ucznia poza szkołą 

 

§ 34. 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze wobec uczniów w czasie przebywania poza 

terenem szkoły: podczas spacerów, wycieczek, rajdów, zielonych szkół, wyjazdów 

edukacyjnych i sportowych, w szczególności poprzez:  

1) zapewnienie, odpowiedniej do liczby, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników, 

liczby nauczycieli opiekunów;  

2) zapewnienie bezpiecznych warunków i środków transportu oraz przestrzeganie 

przepisów o ruchu drogowym;  

3) organizowanie form wypoczynku, rekreacji i turystyki zgodnie z przepisami prawa.  

2. Szczegółowe zasady organizowania wyjazdów, wycieczek i zielonych szkół w kraju i za 

granicą zawiera regulamin wycieczek szkolnych ustanowiony przez radę pedagogiczną. 
 


