Regulamin przebywania rodziców i osób postronnych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.
1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren,
jest osobą postronną.
2. Rodzice/prawni opiekunowie i osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez
uzasadnionego ważnego powodu.
3. Miejscem oczekiwania na dziecko jest dla rodziców wydzielona część holu przy
wejściu głównym.
4. Osoba postronna jest zobowiązana przy wejściu do szkoły zgłosić przebywającemu tam
pracownikowi obsługi, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia
i nazwiska oraz wskazanie pracownika szkoły, do którego się udaje oraz powód wejścia.
Pracownik szkoły ma prawo wylegitymować wchodzącego.
5. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
6. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom zaglądania do klas 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 jadalni, szkolnej i szatni uczniowskiej.
7. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie uczniów
klas pierwszych i drugich mogą w przebywać w budynku szkolnym A i B w celu
doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po zakończonych zajęciach oczekiwać na
dziecko przed salą lekcyjną.
Jest to okres adaptacyjny, po którym obowiązuje punkt 2 i 3 regulaminu.
8. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do
świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia lub odebrania dziecka.
9. Wszystkie sprawy wychowawcze i spory są rozwiązywane w terminach wyznaczonych
przez wychowawcę klasy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły w formie:
 konsultacji,
 zebrań z rodzicami,
 wyznaczonych dyżurów pedagoga szkolnego,
 umówionego spotkania z w/w.
10. 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 świetlicy lub nauczyciel nie może wydać dziecka
rodzicowi i powiadamia policję o zaistniałej sytuacji.
11. Osoby przebywające na terenie szkoły niezgodnie z regulaminem mogą ponosić
odpowiedzialność za zaistniałe w tym czasie wydarzenia (np. wypadki, zaginięcia,
kradzieże, itp.).
12. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu każdy pracownik szkoły ma prawo do
interwencji prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
13. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w razie zmian
przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny.

