Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją w Europie oraz podjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
działaniami w zakresie podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w polskich szkołach,
wdrażamy
działania,
które
mają służyć przede wszystkim zapewnieniu maksymalnego
bezpieczeństwa dzieciom powierzonym przez Państwa naszej opiece.
Kontrola nad tym, kto wchodzi do szkoły ma wpływ na realne bezpieczeństwo uczniów
i pracowników. Odwiedzający szkołę nie mogą zakłócać jej pracy, a każda osoba wchodząca na teren
szkoły będzie sprawdzana przez upoważnionego pracownika, w jakim celu wchodzi i na jak długo.
W imieniu własnym i pracowników szkoły proszę o zrozumienie i współpracę. Troska o
Państwa pociechy jest dla nas priorytetem.
Ponieważ coraz częściej mają również miejsce na terenie szkoły sytuacje, w których osoby
dorosłe (Rodzice) dokonują przejawów agresji i samosądów wobec naszych uczniów, jako
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce z dniem 22.02.2016 roku
zarządzam:
1. Od dnia 22 lutego 2016 r. opiekę nad uczniami od godziny 8.15 przejmują nauczyciele uczący.
2. Wejście na teren budynku szkoły zostanie ograniczone w czasie trwania zajęć lekcyjnych, w godz.
8.30 - 12.00, będzie możliwe tylko drzwiami głównymi szkoły, od ul. Świdnickiej.
3. Miejscem oczekiwania na dziecko jest wydzielona część holu przy wejściach głównych.
4. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły w trakcie trwania zajęć będą wpisywały się do
stosownej księgi znajdującej sie na portierni po okazaniu dowodu tożsamości. Osoba taka będzie
zobowiązana o podanie celu swojej wizyty oraz nazwiska pracownika, którego się udaje.
5. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas 1-3 są odprowadzani do świetlicy szkolnej lub
bezpośrednio do wyjścia głównego przez nauczyciela kończącego lekcję. Uczniowie klas 1-3 mający
sale lekcyjne na parterze budynku C będą wychodzić przez swoje szatnie, jak dotychczas. Uczniowie
klas 4-6 wychodzą po zakończonych zajęciach samodzielnie ze szkoły wyjściem głównym.
6. Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci do świetlicy szkolnej będzie odbywało się na
dotychczasowych zasadach - przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu Rodzic/ prawny
opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub jego odebrania po
zakończonych zajęciach.

Podstawa prawna:







art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 ze zm.);
art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze
zm.);
§ 2, § 13, § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze. zm.);
Pismo nr BO-WWO.065.4.2015.AMO z dnia 1.10.2015 r zastępcy Komendanta Głównego Policji
nadinspektora Cezarego Popławskiego do Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds bezpieczeństwa w
szkołach w MEN, Urszuli Augustyn;
Protokół Kontroli KO we Wrocławiu Nr WNP.5533.772.2015.

Dyrektor Szkoły, Aleksandra Majdecka - Budziłek

