
 

ZASADY PRZEBYWANIA  

RODZICÓW I OSÓB OBCYCH 

NA TERENIE Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku 

 

Szanowni Państwo! 

 

W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów powierzonych opiece 

szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu realizację przyjętej i ciągle 

udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo dzieci. 

Do działań tych należą: 

 monitoring wizyjny na terenie przyszkolnym, 

 dyżury nauczycielskie podczas przerw śródlekcyjnych, 

 w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu, 

zgodnie z regulaminem placu zabaw i boiska, 

 opieka świetlicy nad uczniami, 

 realizowanie zadań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

 przestrzeganie zasad Regulaminu przebywania rodziców i osób obcych na terenie 

szkoły. 

REGULAMIN 

Podstawa prawna: Rozporządzenie  MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

 

1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie 

szkoły, w godz. 7.15-21.00  

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.  

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

5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem lub wychowawcą, przychodzi do szkoły 

w czasie dyżuru nauczycielskiego lub innym czasie uzgodnionym z nauczycielem.  

6. Od godz.7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem 

nauczycieli pełniących dyżury.  

7. Rodzice, po przyprowadzeniu dziecka, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.  

8. Wejście do szkoły kontroluje pracownik wyznaczony przez dyrektora lub nauczyciel 

pełniący dyżur międzylekcyjny, a osoby trzecie wchodzące do szkoły proszone są 

o podanie celu wizyty. Pracownik szkoły w uzasadnionych przypadkach może 

wpuścić na teren budynku.  



 

9. Miejscem oczekiwania na dziecko jest dla rodziców wydzielona część holu/auli przy 

wejściu głównym. 

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

trwania zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas 

trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na 

korytarzu. 

11. 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.  

12. Po skończonych zajęciach, nauczyciele klas młodszych sprowadzają dzieci do holu 

głównego, oddają pod opiekę rodziców, a pozostałe dzieci odprowadzają do świetlicy 

szkolnej.  

13. Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

14. Wszystkie sprawy wychowawcze i spory są rozwiązywane w terminach wyznaczonych 

przez wychowawcę klasy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły w 

formie: 

- konsultacji, 

- zebrań z rodzicami, 

- wyznaczonych dyżurów pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

- umówionego spotkania z w/w. 

15. Rodzice mający potrzebę pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu z 

nauczycielem, zgłaszają się do sekretariatu szkoły. 

16. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich 

zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, sportowo – rekreacyjnych. 

17. Jeżeli uczeń przyjdzie do szkoły zbyt wcześnie, a nie jest zapisany do świetlicy 

szkolnej, ma obowiązek przebywać na parterze w auli szkoły. 

18. Po zakończonych zajęciach uczeń oczekujący na rodzica ma również obowiązek 

przebywać na parterze w auli szkoły. 

19. Prosimy rodziców o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci, gdyż szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki poza godzinami 

planowanych zajęć. 

20. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu dyrektor szkoły ma prawo powiadomić 

służby porządkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły. 

 

 

 

 


