
                                 ZAŁĄCZNIK NR 5 D0 STATUTU 

 

REGULAMIN 

 POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY                           

W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO                       

W ZAMBROWIE 

Podstawa prawna    :                                                                                                                
 § 7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r., art. 

43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, 

§ 1 

 

1. Ilekroć w regulaminie mowa o Szkole – rozumie się przez to Państwową Szkołę Muzyczną I 

st. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 

2. Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.30 oraz w soboty w 

godzinach 7.00 -14.30. Zajęcia zbiorowe i indywidualne odbywają się w dni powszednie w 

godzinach 8.00-20.30 oraz w soboty w godzinach 8.00-14.00. 

3. Zajęcia zbiorowe to przedmioty: Chór, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Rytmika, 

Zespół instrumentalny.  

4.  Zajęcia indywidualne to lekcje przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego i 

akompaniamentu. 

5. Godziny zajęć zbiorowych są ogólnodostępne na tablicy szkolnej oraz w sekretariacie. 

Godziny zajęć indywidualnych są ustalane na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami 

prowadzącymi te zajęcia. 

6. Szkoła nie posiada świetlicy szkolnej.  

7. Szkoła nie prowadzi nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów poza jej obszarem.  

8. Ze względu na brak pionu ogólnokształcącego szkoła nie prowadzi dyżurów nauczycieli na 

korytarzu szkolnym 

§ 2 

 

Zasady odbioru dzieci ze szkoły określa niżej zamieszczona procedura: 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (opiekunowie 

prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne 

bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną 

ponoszą rodzice. 

2. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa 

wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:  

 czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami, 

 rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka poza szkołą (po zajęciach), 

 dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, 

co najmniej 10 lat, 

 w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowi lub 

życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do 

zabaw w pobliżu drogi). 

 

 



 

 

 

             Bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10-ciu czekają na odbiór osób  

upoważnionych. 

 

§ 3 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele instrumentu głównego zobowiązani są do zebrania 

od rodziców pisemnej deklaracji, określającej sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach 

szkolnych. 

2. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków 

odurzających. 

3. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym 

na nietrzeźwość, należy: 

 niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 wezwać policję. 

            Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia                        

i   podjętych działań. 

       4.  W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru 

dziecka, 

 po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić 

policję. 

            Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

 5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

 

§ 4 
 

Organizacja zajęć poza terenem szkoły a w szczególności koncertów w szkołach podstawowych, 

przedszkolach oraz Miejskim Ośrodku Kultury. 
 

           

 Przypadku organizacji koncertów poza budynkiem szkoły obowiązuje następująca procedura: 

 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze na miejsce koncertu i z powrotem sprawują rodzice 

(opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające 

dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną 

ponoszą rodzice. 

        2. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa    

wrócić po koncercie do domu, jeżeli:  

 czas wyjścia z miejsca koncertu jest czasem uzgodnionym z rodzicami, 

 rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka poza szkołą (po zajęciach), 

 dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką, którego wychodzi ze szkoły osiągnął wiek, 

co najmniej 10 lat, 

 w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowi lub 

życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do 

zabaw w pobliżu drogi). 

       3 . w stosunku do osoby odbierającej dziecko z miejsca koncertu obowiązują przepisy zawarte w 

§ 3 ust.2-5 

 

 


