
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 
 

Zarządzenie Dyrektora 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie 

Nr ZSSP/08/17/18 z dnia 23 marca  2018 r. 

w sprawie wprowadzenie wprowadzenia  Procedury przebywania rodziców i osób obcych na terenie 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie. 

 

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 
2572 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 
674 ze zm.); 

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze 
zm.). 

§ 1  

Wprowadzam w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie: 

a. Procedurę przebywania rodziców i osób obcych na terenie Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Wielgusie – stanowiącą zał. Nr 1  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi ZSS w Wielgusie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca  2018 r. 
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Zał. nr 1 do  Zarządzenia Dyrektora 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie 

Nr ZSSP/08/17/18 z dnia 23 marca  2018 r. 

 

Procedury przebywania rodziców i osób obcych  

na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej  

w Wielgusie. 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 

2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.); 

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze 

zm.); 

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ I   

Informacje ogólne: 

W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój  uczniów powierzonych 

opiece szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu realizację 

przyjętej i ciągle udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo uczniów. 

Do tych działań należą:  
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✓ monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym 

✓ wzmocnienie dyżurów nauczycielskich; 

✓ opieka świetlicy nad uczniami; 

✓ realizowanie zadań zawartych w planie wychowawczo - 

profilaktycznym m.in.: uspołecznianie, nauka samodzielności  

i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach szkolnych, 

życiowych,  kształcenie umiejętności asertywnego zachowania;  

✓ uruchomienie stołówki szkolnej 

 

§ 1. 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, rodzicem bądź pracownikiem szkoły,  

a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą. 

§ 2. 

Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły zgłosić przebywającemu  

tam pracownikowi obsługi lub nauczycielowi dyżurującemu, z kim chce się 

spotkać poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz wskazanie 

pracownika szkoły do którego się udaje.  

§ 3. 

Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły 

bez uzasadnionego ważnego powodu. 

§ 4. 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej, którzy przyprowadzają swoje dziecko do 

szkoły – odprowadzają je wyłącznie do szatni. Po zakończeniu zajęć - miejscem 

oczekiwania na dziecko jest dla rodziców wydzielona część obok szatni. 

§ 5. 

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

 § 6. 
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Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do przedszkola 

odprowadzają je  do sali lekcyjnej, odbierają  po zajęciach – bezpośrednio z sali 

lub oczekują na nie przy szatni. 

§ 7. 

 

W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie 

przedszkolaków oraz uczniów  klas pierwszych mogą przebywać w budynku 

szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych 

zajęciach oczekiwać na dziecko przed salą lekcyjną.  Jest to okres adaptacyjny, 

po  tym okresie obowiązuje punkt 4. 

§ 8. 

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. 

§ 9. 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zapomną dać dzieciom np. picie, jedzenie, 

zgłaszają się  do sekretariatu szkoły. 

§ 10. 

Rodzice mający potrzebę pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu  

z nauczycielem/ wychowawcą, zgłaszają się do sekretariatu szkoły 

§ 11. 

Uczniowie dochodzący  przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 20 minut 

przed rozpoczęciem planowanych zajęć.  

§ 12. 

Świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III rano czynna jest od 

godz. 7.30. sala nr 39. 

§ 13. 
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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. 

 

 

 


