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Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów i innych osób  trzecich na terenie szkoły 

1. Niniejsze zasady służą zwiększeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz 

zapewnieniu niezakłóconej pracy szkoły.  

2. Wszystkie osoby niebędące uczniami bądź pracownikami szkoły są zobowiązane do 

stosowania poniższych zasad przebywania na jej terenie. 

3. Rodzice, opiekunowie i inne osoby trzecie wchodzące na teren szkoły mogą zostać 

poproszone o okazanie dowodu tożsamości. 

4. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w uzasadnionych 

przypadkach (przyprowadzenie lub odbiór dziecka, spotkanie z pracownikami szkoły, 

zebranie z rodzicami, uroczystość szkolna). 

5. Rodzice i opiekunowie uczniów mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie w 

wyznaczonej do tego celu „Strefie Rodzica”.  

7. Rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko, powinni opuścić budynek 

szkoły bez zbędnej zwłoki. Opiekę nad dzieckiem przed rozpoczęciem zajęć należy przekazać 

osobie dyżurującej.  

8. Po zakończonych zajęciach uczniowie są odbierani przez rodziców lub osoby upoważnione 

z holu na parterze szkoły. Pozostali uczniowie są pod opieką nauczyciela świetlicy lub 

uczestniczą w zajęciach dodatkowych.  

9. Po odebraniu dziecka rodzic lub opiekun biorą za niego pełną odpowiedzialność.  

10. Za dzieci niebędące uczniami, pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie, 

z którymi weszły one na teren szkoły.  

11. Rodzic przychodząc na spotkanie z nauczycielem, powinien zgłosić się do sekretariatu 

szkoły, a następnie oczekiwać na parterze w „Strefie Rodzica”. 

12.  Osoby przebywające na terenie szkoły nie mogą zakłócać pracy szkoły, a w 

szczególności: 

- wchodzić lub zaglądać do sal lekcyjnych w trakcie trwania zajęć; 

- przebywać w świetlicy; 

- prowadzić rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lub pełniącymi dyżur; 

13. Rodzice, opiekunowie i osoby trzecie mogą korzystać wyłącznie z toalety dla gości 

znajdującej się w korytarzu na parterze szkoły.  

14. Rodzice korzystający ze szkolnego parkingu są zobowiązani do opuszczenia go w 

możliwie krótkim czasie, aby ułatwić wjazd innym rodzicom na jego teren.  
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Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 


