
Procedura przekazywania uczniów 

w SOSW pn. CAiCZR 

 

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów od momentu 

przybycia do niego, do czasu jego opuszczenia. W trakcie trwania wszystkich zajęć 

edukacyjnych oraz organizowanych zajęć pozaszkolnych. 

2. Uczeń, po przybyciu do ośrodka powinien być przekazany przez przywożących go 

rodziców, opiekunów lub kierowcę taksówki bezpośrednio asystentowi 

dyżurującemu na portierni, lub nauczycielowi prowadzącemu w tym czasie zajęcia, 

lub wychowawcy danej grupy wychowawczej.  

3. Każda osoba przywożąca i odbierająca ucznia powinna podpisać się na liście 

znajdującej się na portierni. 

4. Nauczyciel, wychowawca, pielęgniarka szkolna, pracownicy dziennego oddziału 

NZOZ zabierający ucznia z zajęć na wszelkie zajęcia indywidualne, badania 

lekarskie lub zajęcia pozalekcyjne są zobowiązani po ich zakończeniu odprowadzić 

go do nauczyciela lub wychowawcy grupy wychowawczej prowadzącego w tym 

czasie zajęcia z grupą (klasą) tego ucznia. 

5. Nauczyciel powracający z uczniami z wycieczki przedmiotowej lub innych zajęć 

odbywających się poza ośrodkiem przekazuje uczniów pod opiekę nauczyciela 

mającego aktualnie planową lekcję, względnie zapewnia im opiekę do czasu 

przekazania uczniów innemu nauczycielowi. 

6. Powyższa procedura jak w punkcie 5 dotyczy również podobnych sytuacji w 

grupach wychowawczych. 

7. Wychowawcy grup wychowawczych przyprowadzają uczniów rano na zajęcia 

szkolne i przekazują ich nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w klasie udzielając w 

razie potrzeby informacji o stanie zdrowia, zażywanych lekach, niepokojących 

zachowaniach itp. 

8. Po zakończeniu zajęć szkolnych,  nauczyciel sprowadza uczniów zamieszkujących 

w ośrodku i przekazuje ich wychowawcom grup wychowawczych, udzielając (w 

razie potrzeby) istotnych informacji o wychowankach za czas pobytu w szkole. 

9. W razie nieobecności nauczyciela lub wychowawcy uczniowie przekazywani są 

nauczycielom pełniącym zastępstwa, po sprawdzeniu w księdze elektronicznej 

zastępstw lub w księdze zastępstw grup wychowawczych. W przypadku braku 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego, uczniów (wychowanków) należy 

przekazać przełożonym sprawującym nadzór bezpośredni.  

10. Ponieważ w przedstawionych procedurach trudno przewidzieć wszystkie mogące się 

zdarzyć sytuacje, należy przyjąć generalną zasadę, że nauczyciel i wychowawca 

odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia (wychowanka) do momentu przekazania go 

osobie przejmującej nad nim opiekę i odpowiedzialność. 


