
 

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE  
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie zapewnienia uczniom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki 

 
Na podstawie: 

− Art. 1 pkt 14, Art. 55 ust. 2 pkt 6, Art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287), 

– Art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287), 

– § 2,  § 13 oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu                               
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                      
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

– § 10, § 62 ust. 9, § 63 ust. 2 pkt 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 84                           
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, 

– Regulaminu dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84  w Warszawie, 

zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 

Wszyscy wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek wskazania właściwego 
miejsca do siedzenia w klasie poszczególnym uczniom; biorąc pod uwagę ich wzrost, 
względy zdrowotne (np. dysfunkcje wzroku, słuchu) oraz zalecenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 

§ 2. 

Wszyscy wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek wyznaczenia 
poszczególnym klasom półek w regałach i w szafach,  w których uczniowie mogą zostawiać 
część niepotrzebnych im w danym dniu podręczników oraz poinformowania ich  o takiej 
możliwości.  

§ 3. 

Wszyscy wychowawcy mają obowiązek zapoznania rodziców podczas pierwszego zebrania               
z PROCEDURĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SZKOLE, ZASAD 
PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84                 
W WARSZAWIE. 

 

 



§ 4. 

Wychowawcy przeprowadzają rozmowy / pogadanki na temat: 

1) właściwego zachowywania się w klasie, w szkole, na boisku szkolnym (zakaz 
„zabaw” polegających na celowym przewracaniu się, „skakaniu” na innych, rzucaniu 
kasztanami, żołędziami i kamieniami, siadania na barierkach itp.), 

2) sposobów spędzania przerw międzylekcyjnych: 
a) spożycie śniadania bądź obiadu,  
b) korzystanie z wydzielonych stref: 

− strefy ciszy,  
− strefy gier planszowych,  
− strefy gier podwórkowych, 
− strefy muzyki i tańca, 
− strefy „park ławeczek”, 
− strefy gier i zabaw ruchowych (sala zabaw ruchowych), 
− strefy gier zespołowych (sala gimnastyczna), 
− escape rooms, 
− strefa czytelnicza (biblioteka szkolna), 

c) prowadzenia szkolnego radiowęzła „Radio Pauza 84”, 
d) skorzystanie z toalety,  
e) odpoczynek,  
f) rozmowy z kolegami itp.),  

3) przebywania uczniów na terenie szkoły przed i po skończonych zajęciach tylko 
pod opieką nauczyciela (zakaz przebywania uczniów na terenie szkoły przed                  
lub po skończonych zajęciach bez opieki nauczyciela), 

4) przebywania uczniów na terenie szkoły wyłącznie w wyznaczonych strefach 
(zakaz przebywania uczniów w strefie gospodarczej),  

5) wchodzenia na teren szkoły: 
- główną bramą wejściową od ul. Radzymińskiej, 
- furtką boczną od ul. Określonej, 
- furtką boczną od ul. Blokowej 
(bezwzględny zakaz wchodzenia bramą wjazdową od ulicy Określonej), 

6) prawidłowego pozostawiania rowerów (korzystanie ze stojaków, zabezpieczenie 
rowerów przed kradzieżą poprzez przypinanie rowerów do stojaków rowerowych, 
nieprzypinanie rowerów do ogrodzenia), 

7) konieczności zmiany obuwia i skutków niedotrzymywania ustaleń (wpływ                  
na ocenę zachowania). 

8) wpisania omawianych powyżej zagadnień w e-Dzienniku. 

 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
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