Drodzy Rodzice, zastosowane uregulowania zapewniają Waszym dzieciom
bezpieczne i higieniczne warunki w szkole. Przestrzegając zasad i procedur uchronimy
dzieci przed osobami niepożądanymi. Współpracując w tym zakresie szybko zauważymy
ewentualne zagrożenie i zareagujemy właściwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 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)
z późniejszymi zmianami.
REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21
1.Na terenie szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom funkcjonuje:
- domofon z monitoringiem połączony z portiernią, od godz. 7.00 do 15.30, gdzie przebywa
osoba wyznaczona przez Dyrekcję odpowiedzialna za monitorowanie wejścia na teren
szkoły osób trzecich, oraz świetlicą na parterze (sala nr 7) od godz. 15.30 do 17.30 przez
wychowawców;
2. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły podczas
zorganizowanych dla nich zajęć pozaszkolnych po godzinie 17.30. Dyrektor Szkoły nie
ponosi
odpowiedzialności.
Odpowiedzialność
ponosi
prowadzący
zajęcia
i
Rodzic/Opiekun;
3.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je po
zajęciach, nie wchodzą do budynku, tylko oczekują w holu głównym przy portierni;
4.Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren,
jest osobą obcą;
5.Wchodzący na teren szkoły są zobowiązani do wpisania się do zeszytu wejść i wyjść
znajdującego się na portierni w holu głównym;
6.W terminach zebrań z rodzicami i konsultacji (wynikających z kalendarza szkolnego) nie
obowiązują wpisy do zeszytu wejść;
7.Rodzice uczniów klas I w okresie adaptacyjnym od 1 do 30 września mogą wchodzić na
teren szkoły bez wpisywania się w zeszyt wejść i wyjść;
8.Rodzice uczniów klas II – VII od dnia rozpoczęcia roku szkolnego mogą wejść na teren
szkoły: do sekretariatu, do dyrekcji szkoły, na umówione wcześniej spotkania z
nauczycielami, do pielęgniarki szkolnej, do pedagoga, po uprzednim wpisaniu się do
zeszytu wejść i wyjść znajdującego się na portierni;
9.Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły;
10.Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku
każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się w korytarzu w czasie zajęć
lekcyjnych.;
11.W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić do budynku bez uzasadnionego
ważnego powodu;
12.Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie
przerw. Wspomniane powyżej rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu się,
przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela;
13.Podczas przerw międzylekcyjnych, w okresie jesiennym i wiosennym, uczniowie mogą
przebywać na placu rekreacyjnymi boisku szkolnym pod nadzorem dyżurujących
nauczycieli;
14.W tym okresie, gdy szkoła na przerwach jest otwarta każdy pracownik szkoły ma
obowiązek zweryfikować zasadność pobytu osoby postronnej na terenie placówki;
15.W przypadku awarii domofonu drzwi będą otwarte. Rodzice proszeni są o nie

wchodzenie na teren szkoły za wyjątkiem rodziców odbierających dzieci ze świetlicy
szkolnej i z zajęć pozalekcyjnych;
16.W przypadku organizowanych dużych imprez szkolnych (Koncert Charytatywny, Piknik
Zdrowia, itp.) domofon jest wyłączony;
17.Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian
przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny;

Zasady dotyczące rozpoczynania zajęć:
1.Lekcje w szkole rozpoczynają się wg ustalonego harmonogramu dzwonków zgodnie z
opracowanym planem zajęć dla danej klasy;
2.Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć i
czekają na lekcje w holu szkoły na parterze;
3.Uczniowie przychodzący do szkoły, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają
obowiązek przebywania w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć;
4.Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na piętra równo z
dzwonkiem na przerwę;

Zasady dotyczące odbierania dzieci ze szkoły:
1.Po zakończeniu zajęć dzieci samodzielnie schodzą do holu głównego w celu odebrania
przez rodziców/prawnych opiekunów;
2.Dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach bezpośrednio schodzą do niej,
skąd odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów;
3.Chore/niedysponowane dzieci ze Szkoły odbiera osobiście rodzic lub inna osoba
upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u wychowawcy
lub nauczyciela z którym obecnie ma zajęcia;
4.Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci;

Będziemy monitorować i analizować zmiany organizacyjne powiązane
z wdrażaniem zabezpieczenia technicznego w celu wprowadzenia ewentualnych
usprawnień. Prosimy o konstruktywne spostrzeżenia i wnioski.
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach
przyjmują do wiadomości opisane powyżej zasady oraz warunki przebywania osób
dorosłych na terenie Szkoły i tym samym wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień
niniejszego regulaminu.

