
Procedura przebywania rodziców/prawnych opiekunów i osób obcych 

na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego                      

w Bożympolu Wielkim 

  

Podstawa prawna: 

  

• Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. ( Dz.U z 2017,poz. 59 ze zm.) Art.1 

pkt 14 i 21; Art. 55 ust.2 pkt 6; Art. 68 ust.1 pkt. 6. 

•  Ustawa Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2017r. poz.1189 i 2203) Art. 7 ust 2,pkt. 6 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie     bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach.( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.) 

  

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną 

Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim informuje, że od 

listopada bieżącego roku obowiązują następujące zasady przebywania Dorosłych na 

terenie szkoły: 

  

1. Wejście na teren budynku szkoły zostaje ograniczone do parteru – STREFY DLA RODZICÓW. 

2. „Strefa dla rodziców” to obszar korytarza głównego na parterze budynku (przy wejściu 

głównym od ul. Szkolnej) – od drzwi oszklonych przy toaletach, do schodów na piętro przy 

hali sportowej. „Strefa dla rodziców” jest oznaczona. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie wchodzą do szkoły przez wejście główne od ul. Szkolnej oraz 

przez wejście od strony orlika.  

4. Rodzice / opiekunowie prawni, którzy wchodzą do szkoły przez wejście od strony orlika, 

udają się niezwłocznie do „strefy dla rodziców”. 

5. Każdy, oprócz rodziców/opiekunów prawnych, kto nie jest aktualnie uczniem bądź 

pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą. 

6. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów (przyprowadzający lub odbierający dzieci) mogą 

przebywać wyłącznie w „strefie dla rodziców”.  

7. Osoby wchodzące do szkoły poza „strefę dla rodziców” – GOŚCIE - są kierowani przez 

obsługę szkoły do sekretariatu.  



8. Osoby w stanie nietrzeźwym lub których zachowanie wskazuje na spożycie innych środków 

odurzających nie mogą wchodzić na teren Szkoły. Przy próbie wejścia ww. osób do placówki 

pracownik obsługi ma obowiązek powiadomienia Dyrektora lub Policji. 

9. Wózki dziecięce wprowadzane na teren Placówki mogą znajdować się wyłącznie w ,,strefie 

dla rodziców”, przy czym nie mogą tarasować wejścia ewakuacyjnego. 

10. Wszyscy uczniowie przychodzą na lekcje nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych. W przypadku wcześniejszego przybycia opiekę zapewnia świetlica szkolna. 

11. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się wg. następujących zasad: 

a) Rodzice /opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci do ,,strefy dla rodziców” nie 

wcześniej niż na 10 min przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Następnie uczniowie 

samodzielnie przechodzą do szafek ubraniowych, skąd po przebraniu się udają się pod 

swoją salę lekcyjną. Szafki dla klas I-III znajdują się bezpośrednio przed salami 

lekcyjnymi, gdzie dyżurują wyznaczeni nauczyciele. Wyjątek stanowi sytuacja opisana 

w ppkt. c) i d). 

 

b) Nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję w klasach pierwszych prowadzą uczniów, 

którzy nie ukończyli 7-ego roku życia do „strefy dla rodziców” i przekazują uczniów 

oczekującym tam rodzicom/opiekunom prawnym. Następnie pozostałą grupę 

prowadzą do świetlicy szkolnej. 

 

c) Dzieci z oddziałów przedszkolnych odprowadzane są przez rodziców/opiekunów 

prawnych bezpośrednio do szatni a stamtąd do sali lekcyjnej i przekazują dzieci 

nauczycielowi oddziału. 

a. Rodzic/ opiekun prawny, po przekazaniu dziecka nauczycielowi niezwłocznie 

opuszcza teren szkoły. 

b. Odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się analogicznie jak ich 

przyprowadzanie.  

d) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej – przed rozpoczęciem zajęć lub 

po ich zakończeniu rodzic / prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu 

doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych 

lekcjach.  

13. Przez pierwsze dwa tygodnie miesiąca wrzesnia, stanowiącym okres adaptacyjny, 

rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych mogą zaprowadzać i odbierać dzieci 

bezpośrednio sprzed sali lekcyjnej. W tym czasie rodzice/opiekunowie prawni po 

przekazaniu dziecka nauczycielowi opuszczają niezwłocznie budynek szkoły, a odbierają 

dziecko, przybywając przed salę lekcyjną nie wcześniej niż 5 min przed zakończeniem lekcji. 

14. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko powinien wejść na teren placówki do „strefy 

dla rodziców” nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym zakończeniem zajęć jego 

dziecka . 



15. Osoba wchodząca na teren szkoły jako GOŚĆ nie może przebywać przed salą lekcyjną oraz 

zakłócać toku pracy szkoły. 

16. Zabrania się rodzicom/ prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania 

zajęć oraz absorbowania uwagi nauczyciela podczas pełnionego przez niego dyżuru. 

17. Rozmowy rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem, 

psychologiem i logopedą mogą odbywać się tylko podczas zebrań z rodzicami i konsultacji 

lub w  czasie uzgodnionym wcześniej z ww. pracownikami Szkoły. 

18. Rodzice mający potrzebę pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/ 

wychowawcą, zgłaszają się do sekretariatu szkoły w celu ustalenia terminu rozmowy. 

19. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zapomną dać dziecku np. picia, jedzenia (w 

opakowaniach), stroju sportowego itp. zostawiają rzeczy pracownikowi Szkoły na portierni, 

który podejmuje kroki w celu przekazania ich wychowawcy lub uczniowi. 

20. Rodzic/ opiekun prawny przebywający na terenie Szkoły pod żadnym pozorem nie może 

samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy dziećmi bez uczestnictwa nauczyciela, 

pedagoga, psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły. 

21. Procedury dotyczą również rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z zajęć 

dodatkowych, popołudniowych, pozalekcyjnych. 

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

przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny. 

 

Niniejsza procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników 

szkoły, uniknięcie przebywania na terenie Szkoły osób obcych – niepożądanych, 

stwarzających realne zagrożenie dla uczniów, zapewnienie im niezakłóconego toku 

nauczania oraz zapewnienie optymalnie higienicznych warunków w Placówce. 

 


