„Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Ujeździe”

Szanowni Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów powierzonych
opiece szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu realizację przyjętej i ciągle
udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo uczniów.
Do tych działań należą:
 monitoring wizyjny w szkole i na terenie przyszkolnym,
 wzmocnienie dyżurów nauczycielskich,
 w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym powietrzu
na wyznaczonych boiskach szkolnych,
 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.
Rada Pedagogiczna zatwierdziła
„Procedurę przebywania Rodziców i osób obcych na terenie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe”
Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem 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, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia i
nazwiska oraz wskazanie pracownika szkoły do którego się udaje. Pracownik obsługi
ma prawo wylegitymować wchodzącego.
3. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez
uzasadnionego ważnego powodu.
4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je
po zajęciach, nie wchodzą do budynku, tylko oczekują na zewnątrz.
6. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie
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 5.
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. Podczas przerw międzylekcyjnych, w okresie jesiennym i wiosennym, uczniowie mogą
przebywać na boisku szkolnym pod nadzorem dyżurujących nauczycieli.
9. 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,
wchodzenia do jadalni szkolnej.
10. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą
odbywać się podczas przerw międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w
czasie uzgodnionym z nauczycielem
11. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich przez
nauczycieli zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i innych zajęć
pozalekcyjnych.
1.

