
Załącznik do Zarządzenia Nr 21/0200  z dnia 25.11.2022 r. 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, im. Jana Pawła II w Sztumie  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania przez szkołę opieki  nad uczniami  
w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

REGULAMIN 

sprawowania przez szkołę opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

1. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017  roku w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r.  poz. 1603) dyrektor szkoły w oparciu o 

§ 5 ust.1 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych za 

pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

3. W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i dni 

ustawowo wolnych od zajęć) i dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych 

w okresie przerwy zimowej i wiosennej szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach 

od 630 do 1530, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci składają pisemną informację wychowawcom klas 

w terminie przynajmniej 3 dni przed terminem dnia wolnego / dni wolnych. (załącznik 

do procedury).  

5. W tym dniu /w tych dniach uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli. 

6. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka w dni dodatkowo wolne odpowiadają za 

bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo wychowawcze dokumentują zajęcia 

opiekuńcze i obecność zgłoszonych przez rodziców uczniów w rejestrze zajęć 

opiekuńczo wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych. 

Prośby rodziców o zapewnienie opieki stanowią załącznik do rejestru. 

8. Przedłożenie prośby o opiekę nad dzieckiem w dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

zobowiązuje rodziców do dotrzymania złożonej prośby, a w razie rezygnacji z opieki 

w czasie zadeklarowanym konieczne jest poinformowanie szkoły.  

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 21/0200  z dnia 25.11.2022 r. 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, im. Jana Pawła II w Sztumie  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania przez szkołę opieki  nad uczniami  
w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

PROŚBA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W DNIU / DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH 

Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku – uczniowi klasy ……………………..  

 ………………………………………………w dniu / dniach …………………………… 

(imię i nazwisko ucznia)     (daty wg wzoru dd – mm - rr  

 

…………….………………………………………………………………………………. 

godziny od Xxx do Yyy z uwzględnieniem zasad ustalonych w procedurze. 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze 

szkoły. 

Sztum, dnia …………………………. 

 ………………………......................................... 

 (czytelny podpis rodzica) 

 


