Szanowni Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój naszych uczniów
powierzonych opiece szkoły, stale wdrażamy kolejne działania mające na celu
realizację przyjętej i ciągle udoskonalanej strategii podnoszącej bezpieczeństwo
uczniów.
Do tych działań należą:
- monitoring wizyjny w szkole
- aktywne dyżury nauczycielskie we wszystkich strefach szkoły;
- w sezonie wiosennym i jesiennym możliwość spędzania przerw na świeżym
powietrzu w wyznaczonych miejscach pod opieką nauczycieli;
- opieka świetlicy nad uczniami szkoły podstawowej
- realizowanie zadań zawartych w Planie Profilaktyczno-Wychowawczym
i Programie Bezpieczna Szkoła
- udział szkoły w kampaniach i akcjach związanych z bezpieczeństwem.
W związku z tym wprowadzony został Regulamin Przebywania rodziców i osób
obcych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.

REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW
I OSÓB OBCYCH
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO
W POLANICY - ZDROJU
Podstawa prawna:


Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. nr 6, poz. 69)

1.Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły,
a wchodzi na jej teren, jest osobą obcą.
2. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy
szkoły.
3. Wszyscy pracownicy szkoły mają prawo i obowiązek zapytać o cel
wejścia do budynku każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły,
a znajduje się na korytarzu.

4.Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie
lekcji oraz w czasie przerw. Wspomniane powyżej rozmowy są
przeprowadzane po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
5.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,
6. Zasady dotyczące rozpoczynania zajęć i przyprowadzania dzieci:
a) lekcje w szkole rozpoczynają się wg ustalonego harmonogramu
dzwonków zgodnie z opracowanym planem zajęć dla danej klasy,
b) klasy I – przez pierwszy miesiąc rodzice /prawni opiekunowie mogą
odprowadzać dzieci do klasy, a od października żegnają się z rodzicami
przy szafkach (I piętro),
c) klasy II i III – rodzice /prawni opiekunowie żegnają dzieci na parterze
przy drzwiach wejściowych,
d) uczniowie przychodzący do szkoły do godz.7.45 mają obowiązek
przebywania w świetlicy,
e) uczniowie rozpoczynający zajęcia od 2 lekcji lub później wchodzą na
korytarz kl.I-III równo z dzwonkiem na przerwę.
7. Zasady dotyczące odbierania dzieci ze szkoły:
a) dzieci zapisane do świetlicy po zakończonych zajęciach mają
obowiązek przebywać w świetlicy , skąd odbierane są przez rodziców,
b)uczniowie oczekujący na dodatkowe zajęcia muszą przebywać
w świetlicy szkolnej do czasu rozpoczęcia zajęć,
c) po zakończonych lekcjach uczniowie nie mogą przebywać bez opieki
na terenie szkoły,
d) rodzice uczniów klas I-III /prawnych opiekunów przychodzą po odbiór
dzieci nie wcześniej niż 5 minut przed zakończeniem zajęć
i odbierają dzieci przy szafkach na I piętrze. Rodzice nie wchodzą na
korytarz klas I-III.
e) chore / niedysponowane dzieci ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub
inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu
tego faktu w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela
8. Uczniowie kl.I-III, którzy samodzielnie idą do domu po zakończonych
lekcjach, muszą mieć pisemną zgodę rodziców/prawnych
opiekunów(wzór do pobrania na stronie internetowej)

9. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
i odbierania dzieci.
10. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień
regulaminu w razie zmian przepisów prawnych lub innej ważnej
przyczyny.
11. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy – Zdroju przyjmują do
wiadomości opisane powyżej zasady oraz warunki przebywania osób
dorosłych na terenie szkoły i tym samym wyrażają zgodę na
przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

