
Regulamin „Księgi wejść i wyjść”

Celem wprowadzenia regulaminu wejść do Szkoły Podstawowej w Bolszewie jest 
zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w szkole uczniów, a także zapobieganie 
sytuacjom niepożądanym, w tym wtargnięciom osób nieupoważnionych i 
niebezpiecznych na teren szkoły. 

1. Zasady dostępu do szkoły w godzinach 7.00-16.00

Jedynym wejściem umożliwiającym dostęp osób do szkoły jest wejście główne. 
Pozostałe wejścia są otwarte wyłącznie dla pracowników szkoły.

W szkole wyznacza się trzy sfery dla osób niebędących pracownikami lub uczniami 
szkoły:
1- strefa ogólnodostępna – hol główny, przy wejściu głównym do szkoły (strefa z żółtymi
kanapami). Jest to strefa, do której mają dostęp wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

Przejście do kolejnych stref wymaga zarejestrowania tj. zapisania imienia i nazwiska, 
celu wizyty, oraz nazwiska osoby, do której gość się udaje. Przekazane informacje są 
odnotowane w „Księdze wejść i wyjść”. Pracownik portierni ma obowiązek monitorować
sytuację w strefie 1. 

2- strefa ograniczonego dostępu – korytarze szkolne przy salach lekcyjnych, sala 
gimnastyczna, szatnie, stołówka szkolna. 

Strefa jest otwarta dla rodziców w dniach zebrań z rodzicami, podczas uroczystości 
szkolnych, spotkań Rady Rodziców.

Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwają dyżurujący pracownicy szkoły.

Strefa ta może być udostępniona dostawcom i serwisantom, po uprzednim sprawdzeniu 
celu wizyty i otrzymaniu wytycznych postępowania od osoby odpowiedzialnej za 
współpracę z dostawcą/serwisantem. 

Wyjątki: w strefie ograniczonego dostępu mogą przebywać rodzice i opiekunowie prawni
uczniów, przyprowadzających dzieci do szkoły oraz w czasie odbierania dzieci ze 
świetlicy. 

3-strefa dostępu kontrolowanego – sale i pracownie szkolne, i inne pomieszczenia 
dydaktyczne, gabinety pracowników administracji, pokój nauczycielski, pomieszczenia 
socjalne, magazyny  i inne pomieszczenia.

W strefie tej mogą przebywać samodzielnie wyłącznie pracownicy szkoły. Uczniowie, 
rodzice, goście i inne osoby trzecie mogą przebywać w tej strefie wyłącznie w obecności 
pracownika szkoły.



2. Zasady wejścia uczniów

Uczniowie mają obowiązek przebywać w szkole w godzinach określonych przez plan 
lekcji.
Uczniowie mają prawo przebywać w szkole w godzinach pozalekcyjnych zgodnie z 
innymi regulaminami.
Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem do szatni szkolnej.
Uczniowie wychodzą ze szkoły wyjściem przy szatni szkolnej.

3. Zasady wejścia do szkoły dla rodziców/opiekunów prawnych

Rodzice maja prawo przebywać w szkole w strefie 1 w godzinach pracy szkoły oraz w 
strefie 2 w wyznaczonych godzinach i dniach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, 
takich jak -rozpoczęcie i zakończenie roku, imprezy i uroczystości szkolne, zebrania.

Rodzice odprowadzający oraz odbierający dzieci ze świetlicy lub z oddziału 
przedszkolnego przekazują dziecko osobiście nauczycielowi pełniącemu opiekę nad 
uczniami oraz odbierają osobiście u nauczyciela bezpośrednio po skończeniu zająć. 
Oczekując na zakończenie zajęć rodzice przebywają w holu na parterze przy wejściu 
głównym.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas uczniów 1-3 mają możliwość 
wejścia do szatni podczas odprowadzania dziecka na zajęcia szkolne lub odbierania 
dziecka po zakończeniu zajęć. Dzieci nie uczęszczające do świetlicy mogą być 
przyprowadzane do szkoły od godziny 7.30.

W pozostałych przypadkach rodzice traktowani są jako goście i wymagana jest ich 
rejestracja.

W sytuacji,gdy na terenie szkoły przebywa osoba, co do której pracownik szkoły ma 
wątpliwości co do celu pobytu, każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zapytać 
taką osobę o cel wizyty.
  

4. Postanowienia końcowe

Regulamin wejść i wyjść ze szkoły w Szkole podstawowej w Bolszewie nie obowiązuje 
w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń oraz sytuacji niebezpiecznych, 
niezawartych w powyższym regulaminie. 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 30sierpnia 2019roku.




