
 

 

ZARZĄDZENIE NR 09/2019/2020 

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

 
w sprawie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 84  

przy ul. Radzymińskiej 227 
 
 
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, § 14 ust. 1 oraz § 15 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. 

Wejście na teren szkoły możliwe jest: 

1) w godz. 8.00 – 16.00 wyłącznie główną bramą wejściową od ul. Radzymińskiej; 
2) w godz. 6.00 – 8.00 i 16.00 – 18.00: 

a) główną bramą wejściową od ul. Radzymińskiej, 
b) furtką boczną (od ul. Określonej), 
c) furtką boczną (od ul. Blokowej). 

 

§ 2. 

1. W siedzibie szkoły przy ul. Radzymińskiej 227 obowiązuje całkowity zakaz 
wchodzenia na teren szkoły bramą wjazdową  od ul. Określonej. 

2. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodów innych niż dostawcze (do kuchni i sklepiku 
szkolnego) i samochodów pracowników szkoły  na teren placówki. 

 



§ 3. 

1. Wejście dla uczniów i ich rodziców oraz petentów do budynku szkoły możliwe jest 
wyłącznie wejściem głównym  od ul. Radzymińskiej. 

2. Ze względów bezpieczeństwa budynek szkoły jest „zamknięty” dla osób niebędących 
pracownikami szkoły. 

3. Wszyscy pracownicy SP 84 mają bezwzględny obowiązek noszenia identyfikatorów                             
(imię, nazwisko, stanowisko). 

4. W wyjątkowych wypadkach wejście do budynku placówki jest możliwe                                       
po uprzednim czytelnym wpisaniu do księgi wejść swojego imienia i nazwiska, 
określeniu celu, godziny wejścia i wyjścia oraz nazwiska osoby, do której się kierują 
oraz po otrzymaniu od pracownika szkoły identyfikatora „GOŚĆ”. 

5. Wejście do sekretariatu szkoły oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej, otwarte 
uroczystości szkolne i zebrania z rodzicami nie wymaga konieczności wpisywania               
do księgi wejść i pobierania identyfikatora. 

 

§ 4. 

1. Rodzice uczniów powinni rozstawać się  z dziećmi w szatni i nie wchodzić na teren 
szkoły.  

2. Kontakt z wychowawcą i nauczycielami jest możliwy: 
1) w czasie zebrań lub konsultacji, 
2) poprzez właściwy wpis do „zeszytu korespondencji”, e-Dziennik, 
3) w wyjątkowych przypadkach poprzez sekretariat szkoły, 
4) codziennie po sprowadzeniu uczniów do szatni po zajęciach. 

3. Dyrekcja szkoły, nauczyciele specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 
terapeuci pedagogiczni) oraz sekretariat przyjmują interesantów zgodnie                               
z harmonogramem podanym w „zeszytach korespondencji” i na stronie internetowej 
szkoły. 

 
§ 5. 

1. Szkoła nie przyjmuje rowerów, deskorolek, hulajnóg, rolek, sprzętu elektronicznego 
ani zabawek na przechowanie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

2. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach, deskorolkach i hulajnogach mogą je 
pozostawiać na terenie szkoły korzystając wyłącznie ze stojaków                                         
od ul. Radzymińskiej. 

3. Uczniowie powinni właściwie zabezpieczyć rowery przed kradzieżą poprzez 
przypinanie ich do stojaków rowerowych (zabronione jest przypinanie rowerów                
do ogrodzenia). 

 

§ 6. 

1. Wszyscy uczniowie podczas pobytu na terenie szkoły/basenu w czasie 
zorganizowanych przez szkołę zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych                        



oraz pozalekcyjnych znajdują się pod opieką nauczycieli, zgodnie z przyjętym 
rozkładem zajęć edukacyjnych, harmonogramem zajęć dodatkowych, 
harmonogramem dyżurów i zakresem obowiązków pracowników szkoły. 

2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I – III w trakcie zorganizowanych                          
przez szkołę zajęć objęte są opieką wychowawców i nauczycieli przedmiotów.  
Opieka ta wyraża się w stałej obecności nauczycieli podczas pobytu dzieci w szkole 
czy na wycieczce. 

3. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie przebywają w czasie przerw 
międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli. 

4. Uczniowie pod opieką nauczycieli korzystają z patio szkoły i kompleksu rekreacyjno 
– sportowego. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu uczniów i osób nieupoważnionych do strefy 
gospodarczej (od prawego /północnego/ skrzydła szkoły do ulicy Określonej                   
(domek gospodarczy, śmietnik, parking, droga dojazdowa do kuchni, furtka                    
przy prawym skrzydle szkoły, brama wjazdowa) – załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 
DYREKTOR  

Szkoły Podstawowej nr 84  
          (-) Zofia Rostek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 
ZARZĄDZENIA NR 09/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  
W WARSZAWIE  

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 
 

             STREFA GOSPODARCZA SP 84 

             BRAMA WJAZDOWA             FURTKA BOCZNA   

 

        GŁÓWNA BRAMA WEJŚCIOWA 
                      

 PATIO,    FURTKA BOCZNA   
      KOMPLEKS  

REKREACYJNO – SPORTOWY 
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	– 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),

