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 Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 4 Dyrektora  

  z dn. 20-11-2017 r. 

 

ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH  

NA TERENIE SZKOŁY 

 
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 303 

im. Fryderyka Chopina, informuje, że od 20-11-2017 r. wprowadza następujące 

zasady w organizacji szkoły: 

1. Zostaje ograniczone wejście na teren budynku szkoły w czasie trwania zajęć 

lekcyjnych. Rodzice i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły 

bez uzasadnionego ważnego powodu i bez zgody osoby upoważnionej przez 

dyrektora szkoły do kontrolowania wejść. 
 

2. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie osoba wyznaczona 

przez Dyrektora, a osoby wchodzące proszone będą o podanie celu wizyty. 
 

3. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi 

na jej teren, jest osobą obcą. Osoba taka zobowiązana jest, przy wejściu do szkoły, 

podać dyżurującemu, swoje imię i nazwisko, wskazać pracownika szkoły, 

do którego się udaje oraz wpisać się do dziennika wejść.  
 

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 
Obowiązkiem rodzica i osoby trzeciej, jest dostosowanie się do poleceń osoby 

kontrolującej wejścia do szkoły. 
 

5. Rodzic odbiera dziecko ze świetlicy po uprzednim kontakcie przez domofon 

z pracownikiem świetlicy. 
 

6. Miejscem oczekiwania na dziecko, jest dla rodziców/opiekunów, jedynie hol 

przed wejściem głównym. 
 

7. Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego tzw. okres 

adaptacyjny, kiedy to rodzice/opiekunowie uczniów oddziału przedszkolnego 

i klas pierwszych, mogą przebywać w budynku szkoły, tylko do momentu 

doprowadzenia dziecka do świetlicy szkolnej. Po zakończonych zajęciach 

rodzice, czekają na dziecko przed świetlicą szkolną.  
 

Po okresie adaptacyjnym, wejście na teren szkoły odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi zasadami zawartymi w punkcie 5 i 6. 
 

8. Zabrania się rodzicom wchodzenia do szatni uczniowskich, zaglądania do sal 

lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, proszenia o przeprowadzenie 

rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć 

oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu, a także 

wchodzenia do stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej. 
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