Regulamin przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły
obowiązuje od 11.10.2018 r., przyjęty zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Orła Białego z dnia 11.10.2018 r.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Ciechanowie wprowadza zasady przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły.
1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem lub pracownikiem szkoły, a wchodzi na teren
szkoły, jest osobą trzecią.
2. Rodzice i inne osoby nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu.
3. Osoby przebywające na terenie szkoły nie mogą zakłócać toku jej pracy.
4. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka do szkoły niezwłocznie opuszczają jej teren.
5. Okres adaptacyjny dla klas pierwszych trwa do końca września. W tym czasie rodzice
mogą przebywać pod salą lekcyjną swojego dziecka do momentu rozpoczęcia zajęć,
a po zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko przed salą lekcyjną.
6. Dzieci mają prawo przebywać pod salą lekcyjną od godziny 7.50 . Szkoła zapewnia
opiekę 10 minut przed zajęciami, nauczyciele mają dyżury na korytarzach szkolnych.
7. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich
zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych.
8. Uczniowie rozpoczynający zajęcia na 2. lekcji lub później przychodzą pod salę
lekcyjną nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
9. Po skończonych zajęciach nauczyciele klas 0-III zaprowadzają dzieci do szatni
i oddają je pod opiekę osób upoważnionych do odbioru. Pozostałe dzieci
odprowadzają do świetlicy szkolnej.
10. Po zakończeniu zajęć rodzic może wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania
dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach.
11. Zabrania się rodzicom zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz
wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy nie odbywają się w nich lekcje, proszenia
o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie
przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu szkolnym.
12. Rodzice mają prawo przebywać w sali lekcyjnej podczas lekcji otwartych na
zaproszenie nauczyciela. ; w innych pomieszczeniach szkoły podczas uroczystości
klasowych i szkolnych.
13. Jeśli rodzic chce spotkać się z nauczycielem, przychodzi w uzgodnionym terminie.

14. Szkoła ma możliwość wynajmowania pomieszczeń osobom trzecim. Wynajmujący
odpowiada za bezpieczeństwo osób będących pod jego opieką i ewentualne szkody
materialne.
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