
 

Bezpieczeństwo dzieci 

 

Kodeks bezpieczeństwa dziecka 

 

Polska Szkoła Sobotnia im.Fryderyka Chopina w Croydon działa w soboty, od godz. 9.00 do godz. 

12.30, za wyjątkiem przerw semestralnych. Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być 

zarejestrowane, a rodzice zobowiązani są do uiszczenia należytych opłat. Uczęszczanie do Polskiej 

Szkoły Sobotniej jest dobrowolne i stanowi tylko dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, 

zgodnie z prawem brytyjskim. 

 

    Przywożenie i odbiór dzieci 

 Przywożenie: 

Dzieci poniżej 11 roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby 

dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne 

przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w 

budynku szkolnym. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci aż do 

rozpoczęcia się lekcji. 

 Odbiór: 

Dzieci poniżej 11 roku życia muszą być odebrane przez rodziców, chyba że rodzice 

upoważnią innego dorosłego do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za 

powiadomienie nauczyciela dziecka o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku 

życia mogą samodzielnie wracać ze szkoły, chyba ze rodzice nie wyrażają na to zgody, o czym 

muszą powiadomić nauczyciela. 

Dzieci powinny być odbierane ze szkoły o godz. 12.30 (do godz.12.45). W przypadku kiedy 

rodzic przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany do poinformowania o tym szkoły 

telefonując na nr wychowawcy dziecka. 

W takim przypadku, pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka 

przez inną osobę upoważnioną do tego. Wychowawcy klasy są odpowiedzialni za dzieci 

oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu szkoły. 

Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji od spóźniającego się rodzica, wychowawca klasy po 

upływie 15 min będzie się staral telefonicznie skontaktować z rodzicem dziecka, a w tym 

czasie dziecko pozostanie pod jego opieką . Za pierwsze 15 min i każde kolejne 15 min 

spóźnienia, rodzic bedzie musiał zapłacić £5 kary. 

 Brak kontaktu 

W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest uniemożliwiony, wychowawca klasy będzie 

kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka), których numery 

telefonów zostały podane na formularzu (kwestionariuszu osobowym). W przypadku gdy nie 

można skontaktować sie z żadną z wyżej wymienionych osób, po upływie 1 godziny 

wychowawca klasy skontaktuje się z lokalną policją. 



 Nieobecność ucznia 

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania 

tam dzieci. Jednakże oczekuje się, że szkoła będzie poinformowana o przewidywalnej 

nieobecności dziecka lub też decyzji wycofania dziecka ze szkoły. 

 Wypadki 

W przypadku gdyby dziecko uległo wypadkowi, rodzice dziecka będą natychmiast 

poinformowani telefonicznie. Przy małych obrażeniach pielęgniarka szkolna udzieli dziecku 

pierwszej pomocy w szkole. Dziecko pozostanie pod opieką dyżurującego rodzica do 

momentu, gdy będzie ono gotowe wrócić do klasy. 

Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia 

lub dziecko zostanie przewiezione do najbliższego szpitala przez jednego z dyżurujących 

rodziców lub nauczyciela. 

 Fotografowanie 

Szkoła bedzie ubiegała sie o pisemną zgodę rodzicow na robienie dzieciom zdjęć podczas 

zajęć lub uroczystości szkolnych. 

 Narkotyki, używki i lekarstwa bez recepty 

Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są 

niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć ze szkoły 

dziecko, które zażywa lub sprzedaje narkotyki, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy. 

Picie i posiadanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów przez uczniów na terenie szkoły 

jest zabronione. 

 


