
REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW 

w PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego  w Warszawie

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 4 im. Karola Kurpińskiego 
w Warszawie nie prowadzi świetlicy. Ze względów bezpieczeństwa, czas 
przebywania uczniów w szkole jest ograniczony i wynika bezpośrednio 
z udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

2. Każdy uczeń przybywa do szkoły i opuszcza ją według planu zajęć 
indywidualnych i zbiorowych, uwzględniając zapas czasu tylko niezbędny 
do skorzystania z szatni. Na rozpoczęcie zajęć uczniowie oczekują na 
korytarzu przed odpowiednią salą.

3. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele sprawujący 
bezpośredni nadzór nad uczniami.

4. Uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych oraz Sali 
Koncertowej bez opieki pedagoga.

5. Oczekiwanie na kolejne zajęcia wynikające z planu lekcji możliwe jest 
pod opieką rodziców lub opiekunów przy szatni szkoły.

6. W porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego rodzice lub 
opiekunowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych. W przeciwnym 
razie oczekują na zakończenie zajęć indywidualnych i zbiorowych przy 
szatni. Każdorazowe wejście na teren Szkoły jest potwierdzane wpisem 
do zeszytu na portierni.

7. Uczniów obowiązuje zmiana obuwia i stosowny ubiór.
8. Na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły oraz wokół szkoły 

zainstalowany jest monitoring, który rejestruje przebieg wydarzeń.
9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – 

niedopuszczalne jest bieganie po korytarzach i schodach, wychylanie 
przez okna, prowokowanie i uczestniczenie w bójkach, niszczenie sprzętu 
szkolnego.

10.O przemocy i agresji uczniów, a także w przypadku dewastacji sprzętu 
lub mienia szkoły, uczeń powinien poinformować dyrektora.

11.Podczas pobytu ucznia w szkole, obowiązuje go zakaz opuszczania terenu 
budynku. W przypadku samowolnego wyjścia poza teren szkoły, szkoła 
nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.

12.Uczniowie mogą przybywać do szkoły i opuszczać ją samodzielnie oraz 
oczekiwać na kolejne zajęcia bez opieki. Rodzice i opiekunowie takich 



uczniów składają w sekretariacie szkoły stosowne zaświadczenie na 
początku każdego roku szkolnego.

13.W czasie ewakuacji, każdy uczeń po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego 
powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela.

14.W uzasadnionych przypadkach i w miarę dostępności sal oraz 
instrumentów możliwe jest ćwiczenie w szkole – regulują to regulaminy 
ćwiczenia w szkole.


