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Regulamin wchodzenia i przebywania w budynku szkoły uczniów, 

rodziców/opiekunów oraz osób postronnych. 

Wszystkie działania wzmacniające system kontroli osób wchodzących na teren 

szkoły służą poprawie bezpieczeństwa przebywających w niej uczniów.  

 

I. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiadają: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia - w czasie trwania wszystkich zajęć 

organizowanych przez szkołę, 

2) nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu - podczas przerwy przed pierwszą 

lekcją klasy w danym dniu, przerw śródlekcyjnych i przerwy po ostatniej lekcji, 

3) wychowawcy świetlicy – za uczniów przebywających w świetlicy (przed i po 

zajęciach). 

II. Nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicem/opiekunem podczas lekcji czy 

pełnienia dyżuru – w tym czasie odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci. 

III. Każdy rodzic/opiekun, który jest zainteresowany indywidualną rozmową 

z nauczycielem ma prawo do spotkania stacjonarnie na terenie szkoły, w wyznaczonych 

godzinach konsultacji, których harmonogram jest opublikowany na stronie internetowej 

szkoły. W sytuacjach pilnych istnieje możliwość kontaktu z nauczycielem za 

pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie (telefon do sekretariatu szkoły). 

IV. Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji – wówczas 

maja zapewnioną opiekę upoważnionej do tego osoby (pracownika 

pedagogicznego). 

V. Każde dziecko, które ze względu na pracę swoich rodziców wymaga dodatkowej opieki 

przed i po zajęciach szkolnych może zostać zapisane do świetlicy. 

 

VI. Uczniowie wchodzą do szkoły korzystając z dwóch wejść: 

 

I WEJŚCIE od strony parkingu: 

1) dzieci z oddziału przedszkolnego, 

2) uczniowie klas, które uczą się na parterze i dolnym parterze. 

Wejście od strony parkingu jest otwierane: 
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1) o godzinie 7.00, 

2) o godzinie 7.30 dla dzieci z oddziału przedszkolnego, które są odbierane przez 

wychowawcę sprzed wejścia, 

3) o godzinie 12.30 lub 13.00 dla dzieci z oddziału przedszkolnego, które są 

odprowadzane przez wychowawcę po zakończonych zajęciach, 

4) podczas przerw śródlekcyjnych, zgodnie z aktualnym planem zajęć, dla 

uczniów uczących się na parterze i dolnym parterze, którzy kończą lekcje. 

1. Podczas trwania lekcji, pracownik szkoły nie jest obecny w pobliżu wejścia I od strony 

parkingu. 

2. Uczniowie, którzy spóźnią się do szkoły, wchodzą wejściem głównym i korzystają 

z domofonu znajdującego się w przedsionku szkoły.  

 

II WEJŚCIE główne: 

1) uczniowie klas uczących się na I i II piętrze, 

2) pracownicy szkoły, 

3) wszystkie dzieci na zajęcia świetlicowe, 

4) dzieci z oddziału przedszkolnego które wymagają dodatkowej opieki przed 

i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz ich rodzice/opiekunowie, 

5) rodzice uczniów na spotkania z nauczycielem lub pracownikiem sekretariatu, 

6) interesanci. 

Uprzejmie prosimy rodziców odprowadzających dzieci do świetlicy szkolnej o korzystanie 

z domofonu i przekazywanie dziecka bezpośrednio pod opiekę wychowawcy świetlicy. 

DOMOFON: 

1. sekretariat 

2. dyżurka 

3. świetlica 

 

 

VII. Okres adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych i dzieci z oddziału przedszkolnego trwa 

przez dwa pierwsze tygodnie września. W tym czasie rodzice/ opiekunowie mogą 

wchodzić wraz z dzieckiem do szkoły a po skończonych zajęciach odbierać dziecko 

bezpośrednio sprzed sali lekcyjnej. 
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VIII. Rodzic może zgłosić dyrektorowi potrzebę czasowej obecności w szkole 

po zakończeniu okresu adaptacyjnego, ze względu na utrudnione funkcjonowanie 

swojego dziecka, dotyczy w szczególności dzieci z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym i dzieci z chorobami przewlekłymi. Rodzic przebywa w miejscu 

wyznaczonym przez dyrektora, nie zakłócając pracy szkoły. 


