
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4 /2019  z dnia 19.09.2019 r. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 
im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

PROCEDURA WEJŚĆ NA TEREN 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWY ŁAKOMIK W CZELADZI.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r.  poz.1481)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)  
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 
oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287). ogłoszono dnia 22 maja 2018 r. 
- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 
61, poz. 624 ze zm.).

1. Niniejsza procedura ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników 
szkoły oraz zapewnienie niezakłóconego toku nauczania.

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

3.  Gość  jest  zobowiązany  przy  wejściu  do  szkoły  zgłosić  przebywającemu   tam
pracownikowi obsługi z kim chce się spotkać i w jakim celu, a następnie wpisać się do
„Księgi wejść”.

4. Rodzice, prawni opiekunowie, osoby upoważnione do odbierania dzieci oczekują na 
nie w holu przy wejściu do szkoły, nie na korytarzu. Każde wejście i wyjście 
rodzica/prawnego opiekuna lub gościa w godzinach od (6.30 do 16.30) jest 
odnotowywane w”Księdze wejść”.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może sprawdzić tożsamość osoby 
wchodzącej.

 6. Rodzice, którzy chcą przekazać jakąś rzecz, wiadomość dziecku przekazują ją 
pracownikowi obsługi (na dyżurce), który z kolei przekazuje  ją wychowawcy lub 
uczniowi.  



7. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko z klas I- III do szkoły, 
zaprowadzają je do drzwi wejściowych szkoły. Po zajęciach rodzice/prawni 
opiekunowie/osoby upoważnione odbierają dziecko od wychowawcy. 

8. Rodzice uczniów klas pierwszych procedura obowiązuje od momentu zapoznania się 
z nią na pierwszym zebraniu rodziców.

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

10.W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły bez 
uzasadnionego powodu.

11. Rodzice, opiekunowie, goście nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas 
prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, 
wchodzić do szatni uczniowskich i stołówki szkolnej.

12. W przypadku organizowania imprez klasowych, szkolnych konkursów, itp., osoby 
wchodzące na teren szkoły mają obowiązek wpisania się na listę gości.

13. Podczas Dni Otwartych – ustalonych zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego
oraz klasowych zebrań z rodzicami, potwierdzeniem pobytu na terenie szkoły jest lista 
rodziców uczestniczących w konsultacjach lub zebraniu – w dokumentacji wychowawcy 
klasy.

14. Procedura obowiązuje od 19 września 2019 r.

 


