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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 11 

W KRAKOWIE 

 

Nie ma edukacji i wychowania bez wymagań; tych wymagań, które otwierają nowe 

perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać 

małe i wielkie cele. 

 

Głównym celem niniejszych zasad jest: 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11. 

2. Zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie pomieszczeń placówki. 

3. Wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej. 

4. Rozwijanie umiejętności współpracy i działania na rzecz innych. 

5. Kształtowanie nawyków systematycznej i sumiennej pracy. 

6. Upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów w szkole, w domu i w każdej 

sytuacji. 

7. Eliminowanie wulgarnego słownictwa z życia szkoły. 

 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga konsekwencji we wdrażaniu Zasad przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 11 jak również przez Rodziców. 

 

ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny czynny jest od godziny 7:00 do godz. 17:00.  

2. Świetlica w budynku głównym jest czynna od godz. 7:00 do godz. 17:00.  

3. Nauczyciele rozpoczynają dyżur opiekuńczy o godzinie 7:45, a w Przedszkolu 

o godz. 7.00. 

4. Po wejściu do szkoły uczniowie klas pierwszych przebierają się w szatni, 

gdzie przebywają pod opieką nauczyciela.  

5. Pierwsza godzina zajęć rozpoczyna się o godz. 8:00. 

6. Po ostatniej lekcji uczniowie opuszczają szkołę pod opieką Rodziców lub uprawnionych 

przez nich osób na podstawie pisemnego oświadczenia bądź przechodzą do świetlicy 

i na zajęcia kół zainteresowań. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać osoba 
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spoza listy, po okazaniu pisemnego upoważnienia przez Rodziców/prawnych opiekunów, 

okazaniu dowodu osobistego oraz wpisu do księgi wyjść uczniów. Uczniowie nie są 

zwalniani do domu na telefon! 

7. Samodzielnie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 mogą opuścić uczniowie, którzy 

ukończyli 7 rok życia na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych 

opiekunów. Lista dzieci upoważnionych do samodzielnego opuszczenia szkoły znajduje 

się u wychowawcy, w świetlicy szkolnej i dyżurce. 

8. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym funkcjonuje przerwa śniadaniowa od godziny 9:35 

do godz. 9:45. 

9. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11 przykłada dużą wagę do zdrowego odżywiania 

i ochrony środowiska. Zalecane drugie śniadanie: zdrowa kanapka, owoce, warzywa, soki 

naturalne lub woda mineralna. Posiłki i napoje powinny być przynoszone 

w opakowaniach wielorazowego użytku typu śniadaniówki i bidony. 

10. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci Zespół jest obiektem zamkniętym. 

11. Osoby przebywające tymczasowo na terenie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11 

zobowiązane są do wpisania się do księgi, przypięcia i noszenia identyfikatorów. 

12. Uczniów obowiązuje strój szkolny oraz zmienne obuwie zgodnie z zapisami w statucie. 

13. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 prowadzone są okresowo badania lekarskie, 

np. związane z bilansem zdrowia uczniów czy fluoryzacja zębów. Uczestniczą w nich 

wszyscy uczniowie na podstawie pisemnego oświadczenia Rodziców. 

 

Drodzy Rodzice! Zapraszamy do współpracy! 


