Zarządzenie nr 5
POSM I.021.5.2017
Dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1
im. H. Wieniawskiego
z dnia 10.05.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przebywania opiekunów prawnych i osób
postronnych na terenie szkoły.
Regulamin został opracowany przez Radę Rodziców na podstawie wcześniej
wprowadzonych procedur zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną w dniu 04.10.2016 r.
zarządzam co następuje:

REGULAMIN PRZEBYWANIA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I OSÓB
POSTRONNYCH NA TERENIE SZKOŁY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329z późn. zm.), Statut POSM I st. nr 1
Cel:
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i optymalnych warunków do nauki i pobytu w szkole
Zakres:
dotyczy wszystkich osób, które nie są aktualnie uczniami lub pracownikami szkoły
1. Opiekunowie prawni i osoby postronne przebywające na terenie szkoły proszone
są o zachowanie, które nie zakłóci przebiegu toku zajęć edukacyjnych, bezpieczeństwa
i spokoju uczniów i pracowników szkoły.
2. Opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający uczniów proszeni są
o przebywanie na parterze budynku ogólnokształcącego i w holu przy stołówce
szkolnej.
3. Opiekunowie prawni odbierający uczniów ze świetlicy szkolnej proszeni są
o opuszczenie jej po zgłoszeniu pracownikowi świetlicy odbioru dziecka.
4. Opiekunowie prawni uczniów mogą przebywać w budynku muzycznym (w holu,
na korytarzach i w salach lekcyjnych) oczekując/uczestnicząc w lekcjach muzyki
ucznia, za zgodą nauczyciela muzyki.
5. W okresie adaptacyjnym (wrzesień) opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych
mogą przebywać na I piętrze budynku ogólnokształcącego w celu doprowadzenia
dziecka do sali lekcyjnej i odebrania dziecka sprzed sali lekcyjnej po zakończeniu
zajęć.
6. W czasie trwania okresu adaptacyjnego opiekunowie prawni uczniów przebywający
na I piętrze budynku ogólnokształcącego proszeni są o zachowanie szczególnej ciszy,
niezakłócanie toku zajęć edukacyjnych i niewchodzenie do sal podczas lekcji.

7. Konsultacje i rozmowy opiekunów prawnych z nauczycielami odbywać się mogą
w czasie uzgodnionym z nauczycielem i nie mogą zakłócać wypełnianych przez
nauczyciela obowiązków (lekcji, dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych).
8. Opiekunowie prawni ucznia nie mają prawa samodzielnie interweniować
i rozwiązywać konfliktów między uczniami na terenie szkoły. Opiekun prawny ucznia
proszony jest o zgłoszenie problemu osobie upoważnionej do interwencji (nauczyciel,
nauczyciel - wychowawca, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły) w zależności
od charakteru i wagi problemu.
9. Osoby postronne mogą przebywać w szkole jedynie za wiedzą i zgodą pracownika
szkoły.
10. Opiekunowie prawni ucznia i osoby postronne w uzasadnionym przypadku proszone są
o okazanie dokumentu tożsamości, wyjaśnienie celu wizyty pracownikowi szkoły lub,
w przypadku odmowy wyjaśnień, opuszczenie budynku szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.05.2017 r.

