REGULAMIN WCHODZENIA UCZNIÓW, RODZICÓW I INNYCH OSÓB
NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W WARSZAWIE

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej
teren, jest osobą obcą.
2. Osoba taka wchodząca na teren szkoły jest zobowiązana do wpisania się do zeszytu
wejść znajdującego się w dyżurce.
3. Rodzice uczniów od dnia rozpoczęcia roku szkolnego mogą wejść na teren szkoły:
do sekretariatu,

do

dyrekcji

szkoły,

na

umówione

wcześniej

spotkania

z nauczycielami, do pielęgniarki szkolnej oraz do pedagoga (po uprzednim wpisaniu
się do zeszytu wejść znajdującego się w dyżurce).
4. W terminach zebrań z rodzicami i konsultacji (wynikających z kalendarza szkolnego)
nie obowiązują wpisy do zeszytu wejść.
5. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
6. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do
budynku każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły, a znajduje się na korytarzu
w czasie zajęć lekcyjnych.
7. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez
uzasadnionego ważnego powodu.
8. Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie
przerw. Takie rozmowy mogą odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu - przed
lub po zakończonych zajęciach nauczyciela.
9. Zasady dotyczące rozpoczynania zajęć:
a) uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym
rozpoczęciem zajęć i po uprzednim przebraniu się w szatni czekają na korytarzu
szkoły na piętrze przed salą, gdzie mają pierwszą lekcję,
b) uczniowie przychodzący do szkoły, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej oraz
ci, którzy przyszli do szkoły wcześniej mają obowiązek przebywania w świetlicy
do godziny 7: 45,
c) uczniowie rozpoczynający zajęcia od drugiej lub późniejszej godziny lekcyjnej,
a przyszli do szkoły wcześniej, oczekują na lekcje w świetlicy, zaś na piętra
wchodzą dopiero po dzwonku na przerwę,

d) rodzice/opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je po
zajęciach, nie wchodzą do boksów w szatni i nie odprowadzają dzieci do klasy.
10. Nauczyciel po zakończeniu zajęć sprowadza dzieci do szatni i wtedy osoba
upoważniona otwiera szatnię.
11. Dzieci zapisane do świetlicy udają się tam po zakończeniu lekcji, skąd są odbierane
przez rodziców.
12. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść
do świetlicy szkolnej w celu przyprowadzenia dziecka lub jego odebrania po
skończonych lekcjach.
13. Rodzice czekający na dziecko mogą przebywać na korytarzu przy świetlicy szkolnej,
ale nie powinni bez ważnego powodu przemieszczać się po szkole.
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