
PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW/ PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW I OSÓB OBCYCH  NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z 

ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM IM . POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  

W IŁAWIE 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1.Celem wprowadzenia niniejszej procedury jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na 

terenie placówki. 

2. Wejście każdej osoby , która nie jest  pracownikiem szkoły lub jej uczniem, podlega 

kontroli. 

3.Nadzór nad tym kto wchodzi do szkoły, sprawują wyznaczeni pracownicy szkoły i 

dyżurujący nauczyciele. 

4. W budynku szkoły są dwa wejścia: 

 Wejście dolne- dla uczniów klas I- VIII oraz rodziców klas I- otwierane na czas 

przerwy 

 Wejście górne-dla rodziców/ opiekunów prawnych oraz innych osób dorosłych, które 

zmuszone są wejść na teren placówki- otwierane w godzinach pracy placówki 

5. Każde wejście osoby dorosłej, wejściem górnym,  na teren placówki jest odnotowywane w 

rejestrze znajdującym się w dyżurce woźnego, należy w nim podać, imię i nazwisko, godzinę 

wejścia oraz powód. 

6.Jeżeli osoba wchodząca na teren placówki jest pod wpływem alkoholu lub jej stan z innych 

powodów wzbudza zaniepokojenie pracownika szkoły, może on odmówić takiej osobie 

wejścia na teren szkoły, informując o zaistniałym fakcie dyrekcję . 

7.Przy  wejściu dolnym  dyżuruje pracownik obsługi, który podczas przerw,  kontroluje 

wejścia osób dorosłych do szkoły 

8.Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania  osób dorosłych na terenie stołówki, szatni 

przy sali gimnastycznej, korytarzach i toaletach oraz salach lekcyjnych ! 

9.Od godziny 7. 50 uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących na 

korytarzach szkolnych. 

10. Uczniowie klas II- VIII , którzy zaczynają lekcje, później niż o 8.00, powinni przychodzić 

do szkoły, nie wcześniej, niż 20 min. przed dzwonkiem na lekcję. 

11. Od godziny 8.00 do zakończenia lekcji, uczniowie są pod opieką nauczycieli 

prowadzących lekcje, a podczas przerw, pod opieką nauczycieli dyżurujących. 

12. Po zakończonych lekcjach, uczniowie udają się niezwłocznie do domu lub świetlicy 

szkolnej. 



13. Uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe, oczekują na ławkach ustawionych na 

korytarzach szkolnych, zachowując ciszę . 

 

 

KLASY I: 

1.Rodzice uczniów klas I mogą przebywać z dzieckiem tylko w szatni, przed lekcjami i po 

lekcjach. Wówczas wchodzą i wychodzą do szkoły wraz  uczniem dolnym wejściem. 

2.Przed lekcjami pierwszaki są odbierane z szatni przez nauczyciela, który prowadzi pierwszą 

lekcję w danym dniu. Tenże nauczyciel odbiera  również tych uczniów, którzy na swoje 

lekcje oczekują w świetlicy. 

3.Po lekcjach, nauczyciel, który w danym dniu prowadził ostatnią lekcję sprowadza uczniów 

do szatni, gdzie czekają na nich rodzice,  a dzieci korzystające ze świetlicy, są odprowadzane 

do świetlicy. 

 

 

KLASY II-III 

1.Rodzice tych uczniów klas II i III ,którzy nie uczęszczają do świetlicy, czekają na swoje 

dzieci przed szkołą. 

2.Jeśli dziecko korzysta ze świetlicy-to rodzic, aby je odebrać , wchodzi głównym wejściem 

do szkoły , a wychodzi dolnym. 

KLASY IV -VIII 

1.Rodzice nie wchodzą na teren placówki. 

2.Jeśli istnieje ważny powód, aby wejść do szkoły, np. aby zwolnić dziecko lub je odebrać z 

powodu choroby, należy wykorzystać wejście górne i zgłosić swoje wejście u osoby 

dyżurującej lub w sekretariacie szkoły. 

 

RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WCHODZĄ NA 

TEREN PLACÓWKI ZGODNIE Z POTRZEBAMI, ALE ZAWSZE KORZYSTAJĄ Z 

WEJŚCIA GŁÓWNEGO I RÓWNIEŻ PODAJĄ SWOJE NAZWISKO DO REJESTRU. 

 

W sytuacjach ,w których rodzic nie może być przed szkołą o umówionej z dzieckiem 

godzinie, a nie ma możliwości skontaktowania się z nim, zobowiązany jest poinformować 



wychowawcę lub sekretariat szkoły o tym fakcie, a rolą pracowników szkoły jest przekazanie 

tej informacji uczniowi. Jest on wówczas kierowany do świetlicy szkolnej. 

Procedura wchodzi w życie od 4 listopada 2019 roku. 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 

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 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408, z 2011 r. Nr 161, poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140) 

 

 

        


