Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej
przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
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Dowóz uczniów do szkoły.
a. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przywożenia uczniów do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć.
b. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
c. Uczniowie gromadzą się w holu szkolnym wokół znaków z napisem właściwej klasy.
d. Uczniowie spóźnieni do szkoły czekają w holu na pracownika szkoły, który zaprowadzi ich do klasy.
Odbiór uczniów ze szkoły.
a. Rodzice lub opiekunowie albo osoby upoważnione na piśmie są zobowiązani do punktualnego odbioru uczniów ze
szkoły i czekają na uczniów w holu szkoły.
b. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów po opuszczeniu przez nich budynku szkolnego.
c. Rodzice lub opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnego dziecka po
zakończeniu zajęć lekcyjnych.
d. Od uczniów samodzielnie dojeżdżających do szkoły wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
Wcześniejszy odbiór ze szkoły.
a. Rodzic planujący wcześniej odebrać dziecko ze szkoły jest proszony o zgłoszenie tego nauczycielowi na piśmie,
podając godzinę odbioru. Pracownik szkoły lub kierownik przyprowadzi dziecko do rodzica o wyznaczonej
godzinie. W sytuacjach wyjątkowych rodzic jest zobowiązany zgłosić kierownikowi konieczność wcześniejszego
odbioru dziecka ze szkoły.
Telefony, urządzenia elektroniczne.
a. Uczniom wolno przynosić telefony komórkowe do szkoły. Telefon w czasie zajęć lekcyjnych musi być
wyłączony, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na skorzystanie z telefonu. W przypadku niedostosowania się do
wymienionych wymagań nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon i oddać po zakończonych zajęciach.
b. Uczniowie mogą korzystać z telefonów przed lekcjami, w czasie długiej przerwy lub po lekcjach.
Biblioteka szkolna.
a. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej przed lekcjami, w czasie długiej przerwy lub po lekcjach.
b. Rodzice mogą wypożyczać książki z biblioteki w godzinach: 9:00 - 9:45.
Wejście rodziców/opiekunów i gości do budynku szkoły.
a. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci do szkoły można wejść po wcześniejszym umówieniu z kierownikiem szkoły
lub nauczycielem i po dokonaniu wpisu wejścia do księgi gości.
b. W czasie uroczystości szkolnych rodzice i zaproszeni goście nie wpisują się do księgi gości. Pracownicy szkoły
mają prawo zażądać dokumentu tożsamości od osoby nierozpoznawalnej jako rodzic/opiekun lub zaproszony
gość.
c. W sprawie postępów w nauce lub zachowania ucznia rodzic ma prawo umówić się z nauczycielem na
indywidualną rozmowę po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z powyższym regulaminem szkoły.
................................................... ...........................................................
Podpis rodzica
Podpis ucznia

.... ........................................
Data

Imię i nazwisko rodziców: .................................................................................................................... ......
Numer telefonu do rodziców: .....................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz numer telefonu dwóch osób upoważnionych do odbioru ucznia ze szkoły:
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

