
Regulamin przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania.

(zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 8 w Żorach)

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

jest osobą obcą.

2. Wchodzący  na  teren  Szkoły  są  zobowiązani  do  wpisania  się  do  zeszytu  wejść

znajdującego się na portierni,  gdzie  otrzymają  na czas  wejścia  Identyfikator  „GOŚĆ”,

który  powinien  być  umieszczony  w  widocznym  miejscu  na  ubraniu  (opuszczający

budynek szkoły rodzice /  osoby obce są zobowiązani  oddać Identyfikator  „GOŚĆ” na

portierni).

3. Rodzice uczniów klas I – VIII 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,  na  świetlicę,  na  stołówkę,  po

uprzednim wpisaniu się do zeszytu wejść znajdującego się na portierni (każdorazowo na

czas wejścia rodzic otrzymuje Identyfikator „GOŚĆ”).

4. W terminach zebrań z rodzicami i konsultacji (wynikających z kalendarza szkolnego) nie

obowiązują Identyfikatory „GOŚĆ” i wpisy do zeszytu wejść.

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

5.1. Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie

przerw.

a) Wspomniane powyżej rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu

się, przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela.

b) Wszelkie  sprawy  edukacyjno-  wychowawczo-  dydaktyczne  związane

z dzieckiem rodzic omawia z wychowawcą bądź nauczycielem przedmiotu.

5.2. Dyrektor nie przeprowadza z rodzicami rozmów w trakcie lekcji oraz przerw.



a) Wspomniane powyżej rozmowy są przeprowadzane po uprzednim umówieniu

się, lub w czasie dyżuru dyrektora, wicedyrektora dla rodziców.

b) Dyrektor  omawia  sprawy  związane  z  dzieckiem,  tylko  i  wyłącznie  po

uprzedniej  rozmowie  rodzica  z  nauczycielem,  wychowawcą,  pedagogiem

bądź,  kiedy  otrzyma  od  wychowawcy,  nauczyciela,  pedagoga  informację

z prośbą o pomoc. 

6. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren Szkoły bez uzasadnionego

ważnego powodu.

7. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku

każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu w czasie przerwy

oraz zajęć lekcyjnych.

8. Nauczyciele  oraz pracownicy Szkoły maja prawo wyprosić ze szkoły osoby,  które nie

wpisały się do zeszytu wejść i nie posiadają Identyfikatora " GOŚĆ".

9.  Zasady dot. rozpoczynania zajęć:

a) lekcje w Szkole rozpoczynają się wg ustalonego harmonogramu dzwonków zgodnie

z opracowanym planem zajęć dla danej klasy,

b) uczniowie przychodzący do szkoły,  którzy są zapisani  do świetlicy szkolnej,  mają

obowiązek przebywania w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć,

c) uczniowie rozpoczynający zajęcia  na 2 lekcji  lub później  wchodzą do szkoły i  na

piętra równo z dzwonkiem na przerwę.

d) uczniów  obowiązuje  obuwie  zmienne,  uczniowie  zmieniają  obuwie  w  szatni,

uczniowie,  którzy nie  posiadają  obuwia zmiennego,  otrzymują  według statutu (-  5

pkt.)

10. Zasady dot. odbierania dzieci ze Szkoły:

a) dzieci z klasy 1, we wrześniu po skończonych zajęciach, odbierane są ze szkoły przez

rodziców, lub osoby do tego upoważnione, od października mogą wracać do domu

samodzielnie, jeżeli ukończyły 7 lat,

b) rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci,



c) chore/niedysponowane  dzieci  ze  Szkoły  odbiera  osobiście  rodzic  lub  inna  osoba

upoważniona  do  odebrania  dziecka  po  uprzednim  zgłoszeniu  tego  faktu

w sekretariacie Szkoły, bądź wychowawcy.

11. Zasady dot. sposobu poruszania się na terenie Szkoły:

a) w  Szkole  obowiązuje  zasada  przestrzegania  ciągów  komunikacyjnych  zgodnie

z przepisami przeciwpożarowymi,

b) WEJŚCIE i ZEJŚCIE ze schodów odbywa się – prawą stroną, 

c) PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO KORYTARZU odbywa się – prawą stroną, 

12. Powyższy regulamin ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów przebywających na

terenie Szkoły.

13. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Żorach

przyjmują  do  wiadomości  opisane  powyżej  zasady  oraz  warunki  przebywania  osób

dorosłych na terenie Szkoły i tym samym wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień

niniejszego regulaminu.
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