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W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom i pracownikom szkoły
wyznacza się w szkole strefy, w których zostaje ograniczona możliwości przemieszczania się
osób postronnych. Te strefy to korytarze szkolne przy salach lekcyjnych na parterze
i piętrach, sala gimnastyczna, szatnie oraz stołówka szkolna.
1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia od ulicy Bruchnalskiego – wejście główne
i wejście boczne od sali gimnastycznej. Pozostałe drzwi to wyjścia ewakuacyjne.
2. Dla uczestników dodatkowych zajęć sportowych odbywających się w godzinach
popołudniowych przeznaczone jest wejście boczne od sali gimnastycznej.
3. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły i odbierający je po zajęciach
nie mogą korzystać z przejść służbowych.
4. Część korytarza na parterze i korytarz w szatni są „Strefą Rodzica” – miejscem
pożegnania się z dziećmi i oczekiwania na nie. Rodzice/opiekunowie proszeni są
o umożliwienie dzieciom samodzielnego przygotowania się do lekcji lub opuszczenia
szkoły.
5. W pomieszczeniach szatni dla dzieci starszych mogą przebywać tylko uczniowie
i pracownicy szkoły.
6. Na dzieci kończące lekcje i zajęcia należy oczekiwać w „Strefie Rodzica”.
7. Rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać w stołówce szkolnej, szczególnie podczas
posiłków. Przebywanie w stołówce w innych porach jest możliwe, po uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły.
8. Podczas trwania zajęć szkolnych na korytarzach przy salach lekcyjnych mogą
przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
9. Obecność osób postronnych w szkole podczas trwania zajęć powinna być uzgodniona
z pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora, dyżurującym przy drzwiach wejścia
głównego oraz uzasadniona ważnym powodem. Osoba postronna jest zobowiązana do
dokonania wpisu w Księdze Gości.
10. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez firmy
zewnętrzne proszeni są o oczekiwanie na dzieci w „Strefie Rodzica” lub przy
drzwiach wejścia bocznego do sali gimnastycznej. Tryb odbierania dzieci przed w/w
zajęciami i po ich zakończeniu regulują umowy zawarte z tymi firmami.
11. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły i na jej terenie podlega kontroli
przez upoważnionych do tego pracowników.
12. Obiekt szkolny jest monitorowany.

