
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 4/2019/2020 Dyrektora PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu  

 

Regulamin przebywania  osób trzecich  na terenie  PSP nr 15 im. Królowej 

Jadwigi w Opolu 

1. Zasady określone w niniejszym dokumencie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły 

osób trzecich w godzinach 7.00 – 17.00.  

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

osobą trzecią.  

3. Rodzice oraz inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu i 

wcześniejszej rejestracji na portierni szkoły.  

4. Każda wchodząca osoba trzecia zobowiązana jest przy wejściu do szkoły zgłosić na portierni, 

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. 

5. Osoba wchodząca na teren szkoły otrzymuje identyfikator: „rodzic”, „gość.”  

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

7. 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.  

8 Jeśli rodzic/prawny opiekun chce się spotkać z nauczycielem, wychowawcą lub innym 

pracownikiem ustala termin przez e-dziennik i przychodzi do szkoły w uzgodnionym wcześniej 

czasie.  

9. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo przebywać podczas zajęć obowiązkowych na terenie 

szkoły:  

a)  jeśli jest osobą współorganizującą imprezę klasową, szkolną, projekt edukacyjny, 

wycieczkę, itp.  

b) jest gościem zaproszonym na uroczystość klasową, szkolną,   

c) odbiera dziecko z powodu zwolnienia z zajęć lub niedyspozycji zdrowotnej dziecka, lub 

innej nagłej sytuacji losowej,  

d) jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka z klasy 1 (odbiera dziecko z małych świetlic po 

zakończeniu zajęć  - przez cały rok szkolny).   

 10. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą od godz. 7.45. Uczniowie przyjeżdżający lub 

przychodzący do szkoły szybciej zgłaszają się do świetlicy szkolnej. Uczniowie wchodzą do 

szkoły od strony świetlicy i kortów. Uczniowie klas 1 wchodzą od portierni.  

 



11. Uczeń spóźniony na lekcję może wejść tylko wejściem przy portierni. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do wejścia do szkoły – nie wchodzą 

na teren szkoły.   

13.  Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do 

holu świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka (świetlica szkolna 

znajduje się w osobnym budynku).  

14. Po dzwonku na lekcje drzwi szkoły od strony kortów są zamykane  i ponownie  otwierane 

na początku przerwy – wejście kontroluje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. 

Pozostałe wejścia posiadają domofon i wideomofon.  

15.  Po zakończeniu zajęć obowiązkowych nauczyciele klas 1-3 sprowadzają uczniów do szatni 

i kontrolują ich przejście do budynku świetlicy lub odbiór przez rodzica.  

16. Rodzice/osoby upoważnione dzieci z klas młodszych odbierają, czekając przy wejściu do 

szkoły od strony świetlicy lub odbierają bezpośrednio z dużej świetlicy. W czasie deszczu jest 

możliwość poczekania w holu przed wejściem przy portierni.  

 17. W przypadku gdy istnieje trudność w rozpoznaniu rodzica/opiekuna prawnego lub osoby 

upoważnionej, szkoła zastrzega sobie prawo do wylegitymowania tej osoby, a w sytuacji 

odmowy  - niewpuszczenia na teren szkoły, a jeśli zajdzie taka potrzeba  powiadomienia Policji.  

18. Od godz. 16.15 wejście do szkoły przy portierni jest nieczynne. Na terenie szkoły odbywają 

się zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne zgodnie z harmonogramem wynajmów, 

organizatorzy zajęć odpowiadają za bezpieczeństwo swoich nieletnich podopiecznych.   

Uwagi końcowe  

19. Świetlica szkolna znajduje się w osobnym budynku, czynna jest od godz. 6.30 do 17.00  i 
posiada własne wejście z domofonem.  

20. Wszystkie wejścia do szkoły posiadają wewnętrzny monitoring wizyjny.   

21. Przy wejściu do szkoły od strony szatni zamontowany jest wideofon.  

22. Teren zewnętrzny szkoły, boisko i plac zabaw  są monitorowane.   

 

 

 

 


