
 

Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 79  im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły wprowadza się poniższy regulamin: 

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przebywania osób obcych na 

terenie placówki oświatowej. 

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

jej teren,  jest osoba obcą. 

3. Rodzice oraz opiekunowie uczniów  przebywać mogą  na terenie szkoły w 

wyznaczonych miejscach  w holu głównym na parterze budynku. 

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

5. Niewskazane jest kontaktowanie się z nauczycielami w trakcie prowadzonych 

zajęć oraz przerw międzylekcyjnych, na których nauczyciele pełnią dyżur.  

6. Sprawy wychowawcze, spory oraz problemy (z wyłączeniem spraw nagłych) 

powinny być rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli lub pedagoga szkolnego, w formie: konsultacji, zebrań z 

rodzicami, wyznaczonych dyżurów pedagoga szkolnego, umówionego 

spotkania z w/w. 

7. Wejście na teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych odbywa się wyłącznie przez 

hol główny po uprzednim wpisie w zeszycie – rejestrze wejść/wyjść. W 

zeszycie należy wpisać: imię i nazwisko, datę i godzinę wejścia oraz wyjścia, 

powód odwiedzin. 

8. Rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły 

opuszczają budynek szkolny na 5 min przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie są 

przyprowadzani do szkoły nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć 

(nie dotyczy dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej, które mogą być 

przyprowadzane od godz. 6.30) 

9. Rodzice lub opiekunowie, którzy odbierają dziecko po zajęciach, wchodzą 

jedynie do wyznaczonego miejsca w holu głównym, nie wcześniej niż 5 min 

przed planowanym zakończeniem zajęć. 

10. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego opiekunowie uczniów 

oddziału przedszkolnego i klas pierwszych mogą przebywać w budynku 

szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych 

zajęciach oczekiwać na dziecko przed salą lekcyjną. Jest to okres adaptacyjny, 

w którym rodzice legitymują się specjalnym identyfikatorem wręczonym przez 

wychowawców. Po okresie adaptacyjnym wejście na teren placówki odbywa 

się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 



11. Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej informują o tym woźną. 

Woźna wywołuje dziecko ze świetlicy, rodzic oczekuje na holu na przyjście 

dziecka. 

12. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu, dyrektor szkoły ma prawo do 

interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i  pracownikom szkoły. 

13. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w 

razie zmian przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany 

regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2018 r. 

 

 

            

         Dyrektor Hanka Gadzińska 

 

       


