
REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB TRZECICH  

NA TERENIE PSP nr 20 

 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księcia 

Jana Dobrego w Opolu wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły. 

 

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

w godz. od 6.30 do 17.00. 

 

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

trzecią. 

 

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

 

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły oraz zobowiązania jest               

do rejestracji swojej wizyty. 

 

5. Każdy pracownik szkoły ma prawo zapytać osobę trzecią o cel wizyty. 

 

6. Jeżeli rodzic chce się spotkać z nauczycielem lub wychowawcą przychodzi do szkoły  w czasie 

uzgodnionym  z nauczycielem. 

 

7. Od godz. 7.35 uczniowie mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli 

pełniących dyżury. 

 

8. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka nie wchodzą na piętra szkoły. 

 

9. Uczniowie samodzielnie przebierają się przy szafkach uczniowskich. 

 

10. Okres adaptacyjny  uczniów klas  pierwszych  trwa  1  miesiąc (wrzesień), w  tym  czasie  rodzice  

mogą  przebywać  w  szkole  do godz. 7.45. 

 

11.  Zabrania  się  rodzicom  zaglądania  do sal   lekcyjnych  w   czasie   trwania   zajęć oraz    wchodzenia 

do  sal lekcyjnych,  kiedy nie   odbywają się w nich lekcje, proszenia  o rozmowę z   nauczycielem 

podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 

 

12.  Po skończonych zajęciach uczniowie schodzą do świetlicy lub idą do domu. 

 

13.  Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic może wejść do świetlicy szkolnej w celu 

doprowadzenia dziecka  lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach. 

 

14.  Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

 

15.  Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców oraz w czasie wywiadówek  nie wymaga 

się wpisu do rejestru. 

 

 

 

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 6/2017/18 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 

im. Księcia Jana Dobrego w Opolu 

 

 

 

 


