
Regulamin przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. M. Kownackiej 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia  31.12.2002 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach. 

Rozporządzenie MEN z 22.07.2011 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły Dyrektor Szkoły  

wprowadza regulamin przebywania osób trzecich w budynku szkoły jak i na terenie 

szkolnym. Regulamin ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych 

warunków na terenie szkoły. Pozwoli również eliminować potencjalne zagrożenie ze strony 

osób niepożądanych oraz wzmocni ochronę sanitarną placówki. 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, 

jest osobą obcą. 

2. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontroluje pracownik portierni.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez 

uzasadnionego ważnego powodu. 

4. Rodzice uczniów oczekują na dziecko w wyznaczonym miejscu: przy sklepiku, hol nr 6 

5. Interesanci są zobowiązani do wpisania się do zeszytu wejść znajdującego się na 

portierni, gdzie otrzymują na czas wejścia indentyfikator  "GOŚĆ", który powinien być 

umieszczony w widocznym miejscu. Opuszczając budynek należy zwrócić identyfikator  

portierowi. 

6. W terminach spotkań z rodzicami (wynikających z harmonogramu spotkań) nie 

obowiązują  identyfikatory "GOŚĆ" i wpisy do zeszytów- dotyczy to tylko rodziców naszych 

uczniów. 

7. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i  obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku 

każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu  szkolnym. 

9. Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie 

przerw. Wspomniane wyżej rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu się, 

przed lub po zajęciach nauczyciela. 

10. Uczniowie przebywają w szkole podczas trwania obowiązkowych zajęć szkolnych oraz 

zajęć pozalekcyjnych i mają obowiązek opuścić szkołę po ich zakończeniu. Uczniowie 



przebywający w szkole po zajęciach bez opieki nauczyciela/trenera/osoby upoważnionej 

są traktowani jak osoby trzecie. 

11. Uczniowie zwolnieni z zajęć przed ich planowanym zakończeniem przekazują 

pracownikowi portierni zwolnienie podpisane przez wychowawcę lub innego nauczyciela, 

co jest  warunkiem opuszczenia szkoły przed planowym zakończeniem zajęć. W 

przypadkach spornych pracownik portierni odwołuje się do nauczyciela pełniącego dyżur 

na parterze, wychowawcy  lub dyrektora szkoły. 

12. Pracownik szatni/portierni nie podejmuje decyzji dotyczącej wyjścia ucznia z budynku.  

13. Zasady dotyczące rozpoczynania zajęć: 

• lekcje rozpoczynają się wg ustalonego harmonogramu dzwonków zgodnie z 

opracowanym planem zajęć dla danej klasy, 

• uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 20 min przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć i po uprzednim przebraniu się w szatni, czekają na holu przy 

sklepiku. 

• w szczególnych, uzasadnionych przypadkach uczeń przychodzący do szkoły 

wcześniej zgłasza się do świetlicy lub biblioteki. 

• dzieci objęte opieką świetlicową (posiadają kartę zgłoszenia) zawsze zgłaszają się 

do świetlicy. 

14.  Zasady dotyczące odbierania dzieci ze szkoły: 

• dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach, odprowadzane są przez 

nauczyciela kończącego zajęcia bezpośrednio do świetlicy, skąd odbierane są przez 

rodziców, 

• chore/niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba 

upoważniona do odebrania dziecka, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w 

sekretariacie szkoły. 

15. Zewnętrzne grupy zorganizowane wchodzą na teren szkoły z opiekunem (rejestracja 

opiekuna), który odpowiada za przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

16. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci. 

17. Młodzież pozaszkolna ma zakaz wstępu do budynku i na teren  szkoły w trakcie trwania 

zajęć szkolnych. 

18. Osoby obce mogą korzystać z boisk szkolnych tylko po zakończonych zajęciach w SP nr 

112 ( pod warunkiem, że boiska nie są zajęte przez podmioty wynajmujące). 



19. W przypadku niestosowania się do  regulaminu Dyrektor szkoły (lub osoba 

upoważniona)ma prawo do interwencji prawnych (zawiadomienia organów 

porządkowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom, pracownikom 

szkoły. 

20. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian 

przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.  

Regulamin zaopiniowała Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  30 września 2019r. 

 

 

                                                                                                                     podpis dyrektora 

 

 


