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KOMUNIKAT NR 12/2017/2018 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 

im. JANA PAWŁA II w WARSZAWIE 

z dnia 30.05.2018r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 
Pawła II w Warszawie informuje, że wprowadza się procedurę przebywania uczniów 
klas IV -  VIII na dziedzińcu przyszkolnym, w trakcie przerw śródlekcyjnych.

„Procedura przebywania uczniów klas IV -  VIII na dziedzińcu przyszkolnym 
w trakcie przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
komunikatu. Procedura obowiązuje od 11.06.2018 r.

W okresie 11.06.2018 r. -  22.06.2018 r. będziemy analizować praktyczne 
funkcjonowanie procedury. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi zostaną poddane analizie 
na zebraniu Rady Pedagogicznej szkoły i mogą mieć wpływ na ewentualne zmiany we 
wprowadzanej procedurze. Ww. spostrzeżenia i uwagi należy zgłaszać do 
wychowawcy klasy ucznia lub w sekretariacie szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY



SZKOŁA PODSTAWOWA 
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 82 

im. Jana Pawła II
01-459 Warszawa, ul. Górczewska 201

nr 12/2017/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przebywania uczniów klas IV -  VIII na dziedzińcu 
przyszkolnym, w trakcie przerw śródlekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła li 
w Warszawie.

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 
NA DZIEDZIEŃCU PRZYSZKOLNYM,

W TRAKCIE PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

NR 82
IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

1. Procedura obowiązuje w okresie od 1 września do 15 października oraz od 15 maja do 
zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

2. Codziennie, przy sprzyjających warunkach atm osferycznych, uczniowie klas IV - VIII mogą 
w ychodzić w czasie jednej przerwy, na wew nętrzny dziedziniec przyszkolny.

3. Uczniowie przebywają na dziedzińcu w obrębie budynku szkoły, do granicy sali 
gim nastycznej, przy czym na małym placu zabaw mogą przebywać wyłącznie klasy 0 -  III.

4. Uczniowie klas IV i V mogą korzystać z ww. terenu tylko w czasie przerwy trwającej od 
12.25 do 12.45 zaś uczniowie klas VI i VIII podczas przerwy trwającej od 13.30 do 13.45.

5. Podczas ww. przerw dyżur na dziedzińcu szkoły pełnią wyznaczeni nauczyciele (zgodnie 
z harmonogram em  dyżurów).

6. W yjście na przerwę odbywa się przez drzwi w obrębie strefy oczekiwań rodziców lub 
przez drzwi usytuowane przy sali gim nastycznej.

7. Podczas wyjść i wejść uczniów, przy drzwiach strefy oczekiwania znajduje się pracownik 
obsługi, a przy sali gim nastycznej dyżuruje nauczyciel.

8. W yjście uczniów na ww. przerwy jest dobrow olne.
9. Dzieci korzystające z obiadu, po zjedzeniu, mogą wyjść na powietrze drzwiami przy sali 

gim nastycznej.
10. Uczniowie, pozostający w szkole znajdują się pod opieką wyznaczonych nauczycieli 

(zgodnie z harmonogramem dyżurów).
11. Podczas pobytu na dziedzińcu szkoły uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonej 

strefie i pod żadnym pozorem nie oddalają się poza jej obszar.
12. Uczniowie podczas przerw przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
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13. Uczniowie spędzają czas na powietrzu w sposób dowolny, nie stwarzając sytuacji 
niebezpiecznych.

14. W szystkich obowiązuje dbanie o czystość terenu.
15. Powrót na lekcje odbywa się w sposób kulturalny, dogodnym  wejściem, z zachowaniem  

zasad bezpieczeństw a.
16. Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z dziedzińca przyszkolnego w ychowawcy 

omawiają podczas godzin wychowawczych.
17. W trakcie pobytu na terenie przyszkolnym uczniów nie obow iązuje zmiana obuwia.
18. Niezastosowanie się do ww. procedury skutkuje zakazem  wyjścia ucznia na dziedzin iec 

szkolny przez w yznaczony okres.

DYREKTOR SZKOŁY
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