REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I INNYCH OSÓB OBCYCH
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
1.

Niniejszy regulamin ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa uczniów przebywających w budynku szkoły oraz zapewnieniu niezakłóconego toku nauczania.

2.

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku
szkoły, jest osobą obcą.

3.

Rodzice/opiekunowie i inne osoby obce nie mogą wchodzić do budynku szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu i są zobowiązani bezwzględnie respektować postanowienia dyrekcji szkoły oraz stosować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły.

4.

Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel wejścia do budynku każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły.

5.

W godzinach 7.00 - 15.00 korzystać należy z wejścia dolnego budynku, w pozostałych godzinach z wejścia górnego.

6.

Wchodzący do budynku szkoły w godzinach 7.50 – 15.00 zobowiązani są do podania swojego imienia i nazwiska oraz wskazania celu wizyty, a następnie wpisania się do „Zeszytu
wejść” znajdującego się w portierni, gdzie otrzymają, na czas pobytu w szkole, identyfikator
„GOŚĆ”, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu na ubraniu (rodzice/opiekunowie/osoby obce opuszczający budynek szkoły są zobowiązani oddać identyfikator „GOŚĆ” na portierni).

7.

W zeszycie znajdującym się w portierni zostają odnotowane: nazwisko i imię osoby wchodzącej do szkoły, cel wizyty, godzina wejścia i wyjścia – potwierdzone podpisem w/w osoby.

8.

Rodzice/opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły i odbierają je bezpośrednio
po zajęciach oczekują w „Strefie rodzica” nie wchodząc do innych części budynku szkoły.

9.

Punkt 8 nie dotyczy rodziców/opiekunów dzieci z grup zerowych w ciągu całego roku szkolnego oraz rodziców/opiekunów uczniów klas I do momentu pasowania na ucznia. Do szatni
w budynku C może wejść tylko jeden rodzic /opiekun.

10.

Rodzice/opiekunowie dzieci klas I po pasowaniu na ucznia oraz pozostałych uczniów szkoły
odprowadzają dziecko tylko w zakresie „Strefy rodzica”. Rodzice/opiekunowie przebywający w budynku szkoły poza „Strefą rodzica” zobowiązani są do posiadania identyfikatora
„GOŚĆ”.
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11.

Rodzic/opiekun może przyjść do świetlicy szkolnej w celu przyprowadzenia/ odebrania
dziecka w ciągu całego dnia, przy czym w przypadku wejścia w godzinach 7.50 – 15.00 zobowiązany jest do podania danych, o których mowa w pkt 6.

12.

Uczniowie nieuczęszczający do świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Dzieci zapisane do świetlicy mają obowiązek
przebywania w świetlicy szkolnej do czasu rozpoczęcia zajęć.

13.

Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2 lekcji lub później wchodzą na hol w czasie przerwy
poprzedzającej lekcję.

14.

Uczniowie klas IV-VIII samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach udają się do szatni.

15.

Po skończonych zajęciach wychowawcy grup zerowych oraz nauczyciele klas I do momentu
pasowania na ucznia odprowadzają dzieci do świetlicy szkolnej a pozostałe do szatni.

16.

Uczniowie klas I po pasowaniu na ucznia oraz dzieci z klas II i III po skończonych zajęciach
samodzielnie udają się do świetlicy, a pozostałych uczniów nauczyciel sprowadza do szatni.

17.

Jeżeli po dziecko zgłasza się rodzic, który zachowuje się agresywnie lub wobec którego istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wychowawca/nauczyciel nie może wydać dziecka rodzicowi.

18.

Zabrania się rodzicom/opiekunom wchodzenia do stołówki szkolnej, zaglądania do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, prowadzenia rozmowy z nauczycielem podczas lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw z nauczycielem pełniącym dyżur na korytarzu.

19.

Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą odbywać się w czasie konsultacji lub w innym wcześniej ustalonym terminie.

20.

Rodzice/opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni przyjmują do wiadomości
opisane powyżej zasady oraz warunki przebywania rodziców i innych osób obcych w budynku szkoły i tym samym wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, który obowiązuje od drugiego tygodnia nauki w miesiącu wrześniu.
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