
 

 

Regulamin przebywania rodziców i osób obcych na terenie 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk Szkoła jak Dom oraz 

Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Promyk 

 

Podstawa prawna:  

 

 Rozporządzenie MEN i S 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) 

 

 

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

teren, jest osobą obcą.  

2. Osoba taka jest zobowiązana zgłosić w sekretariacie przebywającemu tam 

sekretarzowi szkoły, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia  

i nazwiska oraz wskazanie pracownika szkoły do którego się udaje. Pracownik 

sekretariatu ma prawo wylegitymować wchodzącego. 

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

4. Korytarz przy szatni, schody prowadzące na wyższe piętra szkoły oraz hol przy 

sekretariacie szkoły to „Strefa rodzica” . 

5. Rodzice którzy przyprowadzają i odbierają dziecko mogą poruszać się po szkole do 

momentu rozpoczęcia się lekcji tj. do 7.45 oraz po 15.10 odbierając dziecko ze szkoły.  

6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przebywają na terenie szkoły w godz. 7.45 – 

15.10 mogą przebywać wyłącznie w „Strefie rodzica”. 

7. 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.  

8. Jeśli rodzic lub opiekun prawny chce odebrać dziecko przed godz. 15.10 zgłasza to 

sekretarzowi szkoły w sekretariacie. Pracownik szkoły przyprowadza rodzicowi lub 

osobie upoważnionej, która oczekuje w strefie rodzica.  

9. Rodzic /prawny opiekun nie może zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, 

prosić o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych 

zajęć  oraz w czasie przerw jak również gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.  

10. Rodzicom nie wolno wchodzić do stołówki szkolnej.  

11. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą 

odbywać się tylko w czasie uzgodnionym wcześniej z nauczycielem, wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym lub psychologiem.  

12. Każdy pracownik szkoły ma prawo skontrolowania zasadności pobytu danej osoby na 

terenie placówki.  

13. Wszystkie informacje dotyczące ucznia, są przekazywane rodzicom/prawnym 

opiekunom w formie:  



- konsultacji,  

- zebrań z rodzicami, ,,drzwi otwartych”,  

- wyznaczonych godzin psychologa szkolnego,  

- umówionego spotkania z w/w.  

14. Osoby przebywające na terenie szkoły niezgodnie z regulaminem ponoszą pełną 

odpowiedzialność za różnego typu wydarzenia (np. wypadki, zaginięcia, itp.).  

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

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

16. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu każdy pracownik szkoły ma prawo do 

interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.  

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

przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


