
Szanowni Rodzice, 

prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą, która będzie obowiązywała od 1 października 

2017r. w budynku szkoły przy ul. Wałbrzyskiej 5. 

Procedura przebywania rodziców i osób obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 46  
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. 
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece szkoły, Rada Pedagogiczna 
zatwierdziła zasady przebywania rodziców i osób obcych na terenie naszej placówki. 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, 
    a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą. 
 
2. Osoba taka jest zobowiązana, przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam 
    pracownikowi obsługi i wpisać do księgi wejść- wyjść swoje imię i nazwisko oraz 
    wskazać pracownika szkoły, do którego się udaje. 
 
3. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez 
    uzasadnionego ważnego powodu. 
 
4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do szkoły 
    i odbierają je po zajęciach, oczekują na dziecko w holu przed szatnią lub przed wejściem do szkoły. 
 
6. W pierwszych 4 tygodniach nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas                    
    pierwszych i oddziałów przedszkolnych mogą przebywać w budynku szkolnym w celu   
    doprowadzenia   dziecka do sali lekcyjnej lub do świetlicy klas pierwszych oraz do odebrania go.  
    Jest to okres adaptacyjny, po tym okresie obowiązuje punkt 5. 

7. Na prośbę pracownika szkoły osoba wchodząca do budynku może zostać poproszona o okazanie 
    dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 
8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom zaglądania do sal lekcyjnych podczas 
    trwania zajęć, proszenia o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania 
    lekcji czy innych zajęć  oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu, 
    wchodzenia do stołówki szkolnej. 
 
9. Rodzic/opiekun prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim   
    dzieckiem a innym uczniem/uczniami na terenie szkoły bez uczestnictwa nauczyciela, pedagoga  
    szkolnego lub dyrektora szkoły. 
 
10. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć.  
     Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły przez     
     podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.  
 
11. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą mogą 
      odbywać się podczas wyznaczonych dyżurów lub w terminie wcześniej uzgodnionym 
      z nauczycielem lub wychowawcą oraz w dni otwarte i podczas zebrań. 
 
12. Rodzice/opiekunowie prawni mający potrzebę pilnego i nieumówionego wcześniej kontaktu z  
      nauczycielem/wychowawcą zgłaszają się do sekretariatu szkoły.  


