Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie
1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie
szkoły w dni powszednie w godzinach 6.30 – 16.00
2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej
teren, jest osobą trzecią.
3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu,
a podczas swojego pobytu w szkole zakłócać toku jej pracy. Rodzice, którzy ze
względów zdrowotnych przychodzą do ucznia, nie są traktowani jako osoby trzecie.
Lista rodziców dzieci mających problemy zdrowotne znajduje się w sekretariacie
szkoły i w teczce wychowawcy.
4. Osoby trzecie wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie od strony boiska, wejściem przez
szatnię.
5. Wejścia i wyjścia do i ze szkoły kontroluje pracownik wyznaczony przez dyrektora.
Wszyscy wchodzący i wychodzący zobowiązani są do podporządkowania się jego
poleceniom.
6. Osoby wchodzące do szkoły będą proszone o wpisanie swojego imienia i nazwiska
oraz celu wejścia do szkoły do „Rejestru wejść”, co będzie warunkiem udzielenia
zgody na wejście do budynku.
7. Wszyscy rodzice i opiekunowie, oczekują na dzieci w szatni. Po przyprowadzeniu
dziecka do szkoły, nie udają się na piętra, wyjątek stanowią rodzice dzieci z
orzeczeniami. Rodzice
( opiekunowie prawni), którzy odbierają dzieci po
lekcjach, przychodzą po nie 5 minut przed dzwonkiem na przerwę i nie zakłócają
pracy szkoły.
8. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do
budynku każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a się w niej znajduje.
9. Zabrania się osobom trzecim rozmów z nauczycielami podczas trwania ich zajęć,
wchodzenia do sal lekcyjnych w trakcie lekcji i proszenia o rozmowę z nauczycielem
prowadzącym zajęcia oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.
Wszystkie informacje dotyczące ucznia przekazywane są rodzicom podczas zebrań
i konsultacji z rodzicami, a także poprzez dziennik elektroniczny.
10. Podczas imprez szkolnych z udziałem osób zaproszonych i rodziców oraz zebrań
i konsultacji nie wymaga się dokonywania wpisu do „Rejestru wejść”.
11. Wpisu nie dokonują również uczniowie innych szkół wchodzący do szkoły na imprezy
promocyjne lub konkursy.

12. Nie wymaga się dokonywania wpisu do „Rejestru wejść” dostawców szkoły i
sklepiku szkolnego oraz kurierów.
13. Uczniowie przebywają w szkole podczas trwania obowiązkowych zajęć oraz zajęć
pozalekcyjnych i mają obowiązek opuścić szkołę po ich zakończeniu. Uczniowie
przebywający w szkole po zajęciach bez opieki nauczyciela są traktowani jak osoby
trzecie.
14. Uczniowie zwolnieni z zajęć przed ich planowanym zakończeniem, przekazują
pracownikowi wymienionemu w pkt.5 zwolnienie podpisane przez wychowawcę,
wicedyrektora lub dyrektora tej placówki, co jest warunkiem opuszczenia szkoły.
15. Osoby przebywające na terenie szkoły niezgodnie z regulaminem, ponoszą pełną
odpowiedzialność za różnego typu wydarzenia (wypadki, kradzieże, zaginięcia itp.).
16. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu dyrektor szkoły ma prawo do podjęcia
interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie nowelizacji
przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.

