
Załącznik nr 1                                                   

do Zarządzenia nr 10/2018                          

Dyrektora SP w Legbądzie z dn. 12.06.2018 r. 

 

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB TRZECICH                                                                               

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE 
 
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów wprowadza się zasady przebywania rodziców i innych                    

osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie. 

1. Zasady określone w niniejszym regulaminie dotyczą wejścia  i przebywania rodziców    i innych osób trzecich                       

na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. 

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

3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu.  

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

5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem lub wychowawcą przychodzi do szkoły  w czasie uzgodnionym                          

z nauczycielem.  

6. Od godz. 7.15 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury.  

7. Rodzice uczniów po przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły z uwzględnieniem punktu 8. 

8. Okres adaptacyjny dla uczniów klasy pierwszej trwa cztery tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać                           

w szkole – przed salą lekcyjną  do godziny 7. 30 oraz mogą pójść z dzieckiem do szatni szkolnej. 

9. Rodzice dzieci przedszkolnych (punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego) czekają rano z dziećmi                              

do momentu odbioru dziecka przez nauczycielkę i odbierają swoje dzieci po zakończeniu zajęć. 

10. 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. 

11.  Zabrania się rodzicom zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, 

kiedy nie odbywają się w nich lekcje, proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć 

oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 

12. Zabrania się rodzicom wejścia do stołówki, sali gimnastycznej, szatni szkolnej z uwzględnieniem punktu 8. 

13. 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.  

14. Do szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym – od ulicy Szkolnej . 

15. Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców nie wymaga się przestrzegania zasad zawartych                          

w niniejszym regulaminie. 

 
Regulamin został opracowany przez: Dyrektora, Radę Rodziców i Klasowe Rady Rodziców na zebraniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. 

Regulamin, pozytywnie zaopiniowany przez rodziców na zebraniach klasowych w dniach: 27.04.2018 r., 15 – 16. 05.2018 r.                                                
oraz Radę Pedagogiczną w dniu 5.06.2018 r., został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 11 czerwca 2018 r. 

 
Regulamin wchodzi w życie 1 września 2018 r. 

 


