
Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich 
na terenie Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem lub pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest
osobą trzecią.

2. Rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby trzecie nie powinny wchodzić na teren szkoły bez
istotnego powodu.

3. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

4. Rodzic/prawny  opiekun  ma  prawo  przyprowadzić  dziecko  do  szkoły  lub  je  odebrać
(zwłaszcza klasy I, II, III), lecz zaraz po tym powinien opuścić teren szkoły.

5. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do
świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania oczekującego tam dziecka
po skończonych lekcjach.

6. Okres adaptacyjny dla uczniów klasy I  trwa dwa tygodnie. W tym czasie rodzic/prawny
opiekun ma prawo przebywać w szkole do momentu rozpoczęcia się lekcji.

7. Przychodzący do szkoły rodzic/prawny opiekun nie powinien zaglądać do sal lekcyjnych
w czasie trwania zajęć oraz wchodzić do sal, kiedy nie odbywają się tam lekcje.

8. Rodzic/ prawny opiekun nie ma prawa przebywać w czasie lekcji w sali, chyba że jest to
lekcja  otwarta  (innowacja  pedagogiczna,  występy  danej  klasy)  zorganizowana  przez
nauczyciela dla rodziców uczniów danej klasy, by pokazać metody pracy lub osiągnięcia
dzieci lub lekcja, w której dany rodzic prowadzi zajęcia (zawsze w obecności nauczyciela).

9. Rodzic/  prawny  opiekun  oraz  osoby  trzecie  mają  zakaz  wchodzenia  na  teren  szkolnej
stołówki oraz toalet dziecięcych. 

10. Rodzic/ prawny opiekun  nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim
dzieckiem  a  innym  uczniem/uczniami.  W  celu  zgłoszenia  wystąpienia  sytuacji
konfliktowych  należy  skontaktować  się  z  nauczycielem,  wychowawcą  lub  dyrektorem
szkoły.

11. Nauczyciel  nie  będzie  przeprowadzał  rozmów  indywidualnych  z  Rodzicem  /prawnym
opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy
nauczyciel pełni dyżur na korytarzu/ boisku

12. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się
podczas wyznaczonych dyżurów lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub
wychowawcą oraz w dni otwarte i podczas zebrań. 

13. W  przypadkach  uzasadnionych  Rodzice/Prawni  Opiekunowie  mający  potrzebę  pilnego
i nieumówionego  kontaktu  z  nauczycielem/wychowawcą  zgłaszają  się  do  sekretariatu
szkoły.
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