
 

 

PROCEDURA REAGOWANIA NA WEJŚCIE OSOBY NIEUPRAWNIONEJ DO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. KS. STANISŁAWA ORMIŃSKIEGO W 

RUMI 

 

Podstawa prawna:  

 

- Art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 

2572, z późn.zm.) 

- Art. 7 ust. 2, pkt 6 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r.,poz.191 z późń. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 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, z późń. zm.) 

- Kodeks Karny: art. 197 ust. 3 art. 200, art. 200 a, art. 200b 

 

1. Każdy, z wyjątkiem rodziców bądź opiekunów prawnych, kto obecnie nie jest uczniem lub 

pracownikiem szkoły, a przebywa na terenie placówki jest uważany za osobę obcą. 

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

3. Każdy, kto wchodzi jednorazowo do szkoły powinien wpisać się do specjalnego zeszytu, który 

znajduje się na portierni. 

4. Rodzice bądź opiekunowie uczniów z klas I-II przyprowadzający lub odbierający dziecko nie 

wchodzą na parter. Pozostają przed szklanymi drzwiami. 

5. Rodzice bądź opiekunowie uczniów z klas IV-VIII w sytuacji koniecznego spotkania z wychowawcą 

lub innym nauczycielem oczekują do zakończenia lekcji przy portierni.  

6. Rodzice bądź opiekunowie nie mogą podczas trwania zajęć zaglądać do sal lekcyjnych. 

7. W sytuacji, gdy osoba obca stwarza poczucie zagrożenia lub realne zagrożenie, należy niezwłocznie 

podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie, pracownik przy portierni lub 

nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego 

opuszczenia placówki powinien zawiadomić Policję. 

8. W przypadku podejrzenia pedofilli w szkole, nauczyciel powinien powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga lub psychologa szkolnego. 

9. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń o pedofilii i obecności osób obcych zaczepiających uczniów w 

szkole, pracownicy placówki powinni zawiadomić Policję. 

10.  Dyrektor powinien powiadomić pracowników szkoły o zaistniałym zagrożeniu. 

11. Wychowawcy oraz pedagog lub psycholog szkolny powinni podjąć działania w celu uświadomienia 

uczniom jakim zagrożeniem jest pedofilia i przekazać jak unikać podejrzanych sytuacji. 

 


