
 

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSÓB  

WCHODZĄCYCH NA TEREN  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ  

W TUSZYNIE 

 

Niniejsza procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów  

i pracowników szkoły oraz zapewnienie niezakłóconego toku nauczania.  

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) 

Ustawa z dnia 7 września 19991 o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 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, ze zm.)  

Ustawa z 26 czerwca 1997r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

 

1. Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów wejście boczne do budynku szkoły (obok 

placu apelowego, tzw. „wejście żółte”) będzie otwarte do godz. 8.15.  

 

2. Wejściem bocznym wchodzą tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie. 

 

3. Wejście na teren szkoły w innych godzinach jest możliwe tylko wejściem głównym (obok 

stołówki szkolnej, tzw. „wejście zielone”). 

 

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

osobą obcą. 

 

5. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły wejściem głównym o dokonanie wpisu 

do zeszytu wejść/wyjść, znajdującego się przy wejściu (data, imię i nazwisko, cel wizyty, 

godzina wejścia, godzina wyjścia, podpis). Jeżeli stan takiej osoby wskazuje na spożycie 

alkoholu, jej zachowanie jest agresywne lub w jakikolwiek sposób podejrzane, pracownik 

szkoły może wylegitymować wchodzącego i ma obowiązek zgłosić ten fakt Dyrektorowi 

Szkoły.  

 

6. Rodzice, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły lub odbierają je po zajęciach, nie wchodzą 

do budynku, tylko pozostają w korytarzu przed wejściem do szkoły/wyjściem ze szkoły. 
 

7. We wrześniu każdego roku szkolnego rodzice uczniów klas I mogą przebywać  

w holu szkoły, przy wejściu bocznym. 

 

8. Uczniowie klas II - VII samodzielnie przechodzą do sal lekcyjnych. 
 

9. Wyjście ze szkoły po skończonych zajęciach tylko wyjściem głównym.  
 

10.  Bezpośrednio po skończonych zajęciach uczniowie klas I zostają odprowadzeni przez 

wychowawców/nauczycieli do wyjścia głównego. Rodzice  uczniów klas I odbierają dziecko 

od wychowawcy/nauczyciela. 
 

11.  Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat i których Rodzice nie zgłosili, iż nie wyrażają zgody na 

samodzielne wyjście dziecka ze szkoły po zakończonych zajęciach, wychodzą wyjściem 

głównym ze szkoły. 



 

12.  Rodzice mający potrzebę kontaktu z Dyrektorem Szkoły/wychowawcą/nauczycielem, 

wchodzą wejściem głównym (dalej punkt 5). 
 

13.  Rodzice, którzy chcą przekazać dzieciom picie, jedzenie (w opakowaniach), materiały 

potrzebne na zajęci lub inne, zostawiają w/w pracownikowi obsługi (Pani woźnej lub Pani 

sekretarce), która przekazuje w/w wychowawcy lub uczniowi.  
 

14.  Dzieci przebywające w świetlicy są proszone do wyjścia głównego. 
 

15.  Uczniowie nieuczęszczający do świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 

minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć (za wyjątkiem uczniów dojeżdżających). 
 

16.  Rodzice lub upoważnieni opiekunowie zwalniający ucznia z zajęć zgłaszają się do 

sekretariatu szkoły, gdzie są zobowiązani do wypełnienia odpowiedniego dokumentu. 

 

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

18.  Nie zezwala się Rodzicom lub innym osobom obcym na zakłócanie procesu edukacyjnego 

oraz na wchodzenie do stołówki szkolnej lub świetlicy szkolnej. Nie zezwala się również na 

rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy 

nauczyciel pełni dyżur na korytarzu (zgodnie z Regulaminem dyżurów).  
 

Procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 01/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

w Tuszynie z dnia 01 września 2017. 

 


