
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przebywania rodziców i innych osób obcych na terenie  

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

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 późniejszymi zmianami). 



Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów wprowadza się zasady przebywania osób 

obcych na terenie szkoły: 

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

jest osobą obcą.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby nie mogą pozostawać na terenie szkoły bez 

uzasadnionego, ważnego powodu. 

3. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły: wchodzić na 

lekcje, rozmawiać z dyżurującymi nauczycielami, samodzielnie rozwiązywać konfliktów 

między jego dzieckiem a rówieśnikami (krzyczeć, grozić, ani dotykać cudzego dziecka) 

itp.  

4. Rodzic, który chce się spotkać z wychowawcą lub nauczycielem, przychodzi do szkoły 

tylko po uprzednim umówieniu się, przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela albo 

w czasie, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru.   

5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły i odbierają je po 

zajęciach, wchodzą tylko do szatni, po czym niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.  

6. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie uczniów 

klas pierwszych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do 

sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na nie przed salą lekcyjną.  Jest to 

okres adaptacyjny, po  tym okresie obowiązuje punkt 5. 

7. Wyjątek stanowią rodzice przedszkolaków, którzy przez cały rok mogą przyprowadzać 

dzieci do klasy, jednakże zaraz po tym powinni opuścić teren 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 terenie szkoły w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

9. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

upoważniona ma prawo do interwencji prawnych (zawiadomienia organów 

porządkowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły.  

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

przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.  

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

Regulamin po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim został zatwierdzony 

przez radę pedagogiczną -  Uchwała nr 6/2015/2016 z dnia 31.05.2016 r. 


