
Załącznik  

do Zarządzenia nr 15/2019/2020  

z dnia 27.11.2019 r. 

 

Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 2  im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

 

 Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie MENiS  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 

r.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140).  

 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo  i higienę pracy uczniów, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej    nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie wprowadza zasady 

przebywania na terenie szkoły. 

I. Ogólne  postanowienia 

1. Zasady określone w niniejszym  Regulaminie dotyczą wejścia, wyjścia  i przebywania 

osób trzecich  na terenie szkoły w godzinach od  godziny 6.30do godziny 16.30. 

2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi 

do budynku szkolnego, jest osobą trzecią. 

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

Pod pojęciem ważnego powodu należy rozumieć w szczególności: odebranie dziecka 

ze szkoły np. w przypadku jego nagłego zachorowania  lub wypadku, odebranie 

dziecka ze świetlicy, umówione spotkanie z pracownikami pedagogicznymi, 

konieczność załatwienia spraw w sekretariacie lub księgowości. 

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

5. Wejście i wyjście osoby trzeciej z budynku szkoły musi być odnotowane w Księdze  

wejść i wyjść znajdującej się w wyznaczonym miejscu tuż przy głównym wejściu 

do budynku szkoły.  Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są podać swoje 

prawdziwe dane osobowe oraz cel wizyty, jak również złożyć  w  Księdze  wejść 

i wyjść czytelny podpis. 

6. W przypadku odmowy podania imienia i nazwiska, celu wizyty, złożenia czytelnego 

podpisu lub w przypadku gdy pracownik szkoły podjął uzasadnione podejrzenie, 

że osoba trzecia wchodząca do szkoły jest pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających albo jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów, wyznaczony przez dyrektora pracownik ma niezwłocznie wezwać policję 

oraz uniemożliwić wejście do budynku szkoły. 



7. W dniach, w których nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 

do budynku szkoły będzie można wejść  tylko po naciśnięciu dzwonka [znajdującego 

się na ścianie po prawej stronie  przy wejściu głównym], którego sygnał wezwie 

do otwarcia drzwi pracownika szkoły.   

 

II. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów 

1. Uczniowie, pod nadzorem nauczycieli  pełniących dyżur, mają prawo oczekiwać na 

lekcje przed salą, w której odbywają zajęcia, od godziny 7.00 lub 7.45 - w zależności 

od podziału godzin danej klasy. 

2. Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek niezwłocznie opuścić budynek 

szkolny. 

3. Okres adaptacyjny uczniów klas pierwszych trwa miesiąc, w tym czasie rodzice mogą 

przebywać w szatni szkolnej do momentu odebrania uczniów przez nauczyciela.  

4. Po skończonych zajęciach  wszyscy nauczyciele sprowadzają   uczniów do szatni,  

oddają  ich pod opiekę rodziców lub opiekunów, pozostałe dzieci odprowadzają 

do stołówki szkolnej lub świetlicy dzieci  starsze  udają się do domu. 

5. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy zgłaszają ten fakt osobie dyżurującej przy 

drzwiach, następnie  przechodzą do  wskazanej sali,  by  odebrać dziecko. 

6. Na  zajęcia popołudniowe i  treningi uczestnicy przychodzą 15 minut wcześniej, chyba 

że prowadzący ustali inne zasady. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciele oraz wszystkie osoby zatrudnione w szkole są zobowiązane 

do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. Każdy pracownik ma prawo 

zwracania się do zauważonej osoby trzeciej z pytaniem o cel wizyty i ewentualnego 

udzielenia informacji. 

2. Osoba wchodząca do szkoły nie może zakłócać  toku pracy szkoły poprzez głośną 

rozmowę, otwieranie drzwi  do klas, w których trwa lekcja. 

3. Zabrania się również proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji  czy 

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

4. Zabrania się rodzicom i opiekunom wchodzenia do szkolnej stołówki, a także 

korzystania ze szkolnych toalet.  

5. Spotkania rodziców z nauczycielami  lub innymi pracownikami pedagogicznymi 

odbywają się w terminach wcześniej uzgodnionych. Wyjątek stanowią konsultacje, 

zebrania  oraz inne imprezy szkolne zgodne z kalendarzem imprez szkolnych. 

 

Regulamin wchodzi w życie  zarządzeniem dyrektora z dnia  27.11.2019 r. 


