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Wykaz procedur zatwierdzonych uchwałą nr XXVI/2015/2016 Rady Pedagogicznej 

z dnia 27.04.2016r. 

Procedura wejścia na teren szkoły 

 

1. Rodzice uczniów i osoby obce wchodzący na teren szkoły, zgłaszają ten fakt na portierni. 

2. Osoby obce są zobowiązane przy wejściu do szkoły dokonać wpisu do „Księgi wejść”  

podając imię i nazwisko, godzinę wejścia do szkoły oraz cel wejścia na teren placówki 

oświatowej, co potwierdzają czytelnym  podpisem.  

3. Rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien oczekiwać na zakończenie zajęć 

przy portierni.  

4. Osoby wchodzące na teren szkoły nie mogą zakłócać toku pracy szkoły.  

5. Rodzice uczniów nie powinni: wywoływać nauczycieli z lekcji w celu przeprowadzenia 

z nimi rozmowy oraz przeprowadzać konsultacji z nauczycielami pełniącymi dyżur 

w czasie przerwy;wchodzić dosal lekcyjnych i szatnipodczas trwania zajęć orazjadalni 

szkolnej podczas obiadu. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic może wejść do świetlicy szkolnej 

w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania go. 

7. W przypadku, gdy osoba dorosła przebywająca na terenie szkoły wzbudza poczucie 

zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu 

placówki. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły 

zawiadamia natychmiast dyrektora szkoły. W przypadku dalszej odmowy dobrowolnego 

opuszczenia szkoły dyrektor może wezwać policję.  

8. Uczniowie powinni przychodzić na lekcje podczas przerwy poprzedzającej zajęcia. Jeżeli 

zgłaszają się do szkoły wcześniej, zobowiązani są oczekiwać na lekcje w świetlicy 

szkolnej również wtedy, gdy nie są do niej zapisane.  

9. Nie wolno uczniom przed lekcjami, po lekcjach, czy w czasie przerw spędzać czasu 

w szatni.  

10. Uczniowie wraz z opiekunami  przyjeżdżający na zawody międzyszkolne, oczekują 

w miejscu wskazanym przez dyżurującego pracownika szkoły. 

11. Na dyskotekę lub inne zajęcia pozalekcyjne uczniowie przychodzą najwcześniej 15 minut 

przed ustaloną godziną. Do czasu przyjścia opiekuna uczniowie oczekują na niego 

w miejscu wskazanym przez pełniącego dyżur pracownika szkoły. Na zajęcia wchodzą 

wyłącznie pod opieką nauczyciela lub trenera. 


