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1& sprarvie wprowadzenia prołedury przetly-wanin osólr na terenie
SzkoĘ Podstarłor,yej Specjalnei nr 107 w Poznaniu

,I>łtlslavł prawna
1. |jstawaI}raxvł,l{)śu,iatorvez,l1gtuónia2}n6r,.ii,. ł,)t}ltł r,p()/. l1+l{" i\}18"r2?,7"1ó§tł

i 1*8| 1

:, l:*łtlvi,,l{-arlaNaw:z,ł,cięlai\},ł.2tłl8r.l]tlz.ł{rli]]-łi tlr"a,?.1,Z{,}lt}r.pttz.73t}il2E7;
]" |Łt zpt:rz_:;1łJzenie łlillislra ilcluliac"ji Narrlclorve.j i Sp*rlu z,łnia31 grudniaż|}{}2 r. rl sirr.trvic

beł-pitczenslwa i higien1, w publicznvch i niepubllcz,ny-cll sz,kalach i plac,a**kłlłh tI}z,,l). z,

]0 i8 . płz. 214t})

W trosce o bezpieczeństwo nasąvch łczniów powierzonych opiece szkoĘ, dyrektłłr
zatwieróziłzasady przebywania Rodzicówl?rawnych OpiekłlnówlCzłoaków Rodzinv

Ucznia oraz osóla obcych na terenie placółvki.

§1

?ro,:,edura ółt,l,t,z3, **.i.4ela i vrr_.eb,łwanLa &a leręnic szl<t:ł,1, tl tłai prac,ł .,l, głtlzinath
7.{}|1-1{}"3a

§2

Kłżt1...v" kio nie .jest aktLlalllic Łjcznien. Natlaz,,l,eie}łns, l'ł,atłuinikięm sz.koły iLlb
RcilzicerłlPralvllvn; 0piekuneln,{..r,Łt:llklęm !Łaalzin.v \,az,nźa" a wchłóz,i na .jł..i t*.ren .iest,
osobą oŁ;cł1.

§3

[}soha 1-lrka "|es1 zob<,:luiązana ptzy węisclu dł sr,koły, zgłłslt, przeby-vryącćlłlt lanl
pracorv:rikowi obsługi ckęć wł.iscia i rq,pisa.ł kall_kę inlbrnlacvjną za,xięrąacą: irnił
i nazwlskł" gtldz-inę rveiścia nrl tćIen placr-łr,vl<i ara,z. _je"i tlpuszc7t-nil ()Ilłz rvskazac
pra.łłwnikłwi s,zkłsły cel slł.ojej rviz.vt_v. lrllbrnlac.ie Le tlsłb_v podpisl-rjc czvtłlnic l,mrłnlęm
i tlazr.,,isl;iem.

§4

R.łdzicelPrtlvłni OpiektmovlelC.y,łonliorvie rłtlzil:lv l:tznitz 3z,kł\, Pł_lłislarł,crł e,1 9ptł.yalnti
nr 7{.}7 w Ptlłnanitr mają r_lborviąz,ck przcń vre,iścieln tla s,zkc,,\,rłr,pisac kartkę intt:ralac,,,1ttł1
l.łwiertl.iąctt: iltie i nirzrłisko. gtlcizine ivr-,jścił ral.ęt"tll placrilr,ki t:raz.ic,i t:ys1_1sztz..ł,,li;l .}r,.\,/.

v,slłazał practsvnikt"lwi szkt:l1l ce1 su,t:.1*,"1 luił,,tt,v. Iłll'łrmtzt"i* tę L};łba ptlclpisuje aą,t*lnic
in:i enź ews i tltl.:z.u,i skien: .



§§

{isłlb1,",obt* tli* ln{]grl l^,cl:tlrL,ł,it: l}i},tłTłr1 słkoły t:łz. tlz'ilslltlłił,ll1,;,,. ttllż_t}r,q,, !,(|\\,{xil.,.
NĄt>tlł,iłłll}rarłi:i Opieii unt;tyiclt_ z|rol:lt*lr ir: tł:t|zlnr-, tzłz,lsltl źłkł:lv 11łdsl"arlł..łti §7*ł.ia1**.i
nr 1(}1 ,,y, |}tlzlla.ntu m{)*ą pr7łbr/wał na tłrc*i* placórvki ł_v*lk,,s: lv trrtlrlicrtli sz,k"łŁr, " na
ktlryttz z,u pl,z,e,z !;r:,,iłtiica szkłllną lub nłz sz.l;łllny,łl boiglłil prz 

"v 
**ł3słiu Jł bt:}. Ąlt1,

0st.łba yvłht.:óz,zlc,l tla tcrcl] sł,ktlły nic nltze ,ł,aklilłtze 1ilkll prfi{"l, sz,kłł.l," V.alsr*nitlnł "jł:,t
v:tlrtrsz,tlnie się {łłdziłłxąl?razlnyłb t}pi*kz:n{slzl{,'.z,tł>nki:lą tt:dz}tl 1.1cz.nił. ?E.} gz,l;łlę
yv łzasłe |,.r\,vit111t1 za"ięć.

§7

k tltl,ziclt}pi*kLll:, Prarv1,1v prl pl"z,łkit,ł,arń* tlziccka naucł3,tiłlr,llr,,i. ,z,t>b,"nąlazani 
,its;l

hcz,zwllłłz:ł ie opuścić teren szk ol_r,.

l§§

Sr.vietlicaszkolna dzińaodgadz.7:aB.JeśtriHołlziłll3rawrl"v{,}pieŁzltlplzypro\,\iadz_idzi*cktł
clo szko}y" przeó gotlz" 7:aa z,obowi4zanv "iest dts pr><:złkania z, ózieckierł elo gl*lzlęt,tLtł

tlt.lą ar cia świ etl i crv.

.*,

§6

§9

§ 1{,

Nauczr"łiel liic b*r1zic 1:z,z.łpr,.lr,,;łl,Jla} r*ł:1,1{:w i*dayl,iJzy"tltl,,ł1:l ;. TĄąltlzicłtlłlI}r,Ł1\.\,l1\,r11

OpickLłncrł rł trekeic 1rlątlrili 1ckł.ji. illtl3,ł1l ł.alce clłóatkt:*,ycb t}r,al.\y cr.;zsił przt,;w" góy
nzl1-:tz,l łił\ pł1ni tĘ,żtlr rzl kł_łr\tarr_.tt.

§Łt,,ół-,it*lYrayyni Opi*klrłł-liłie,'t|z.}t:nląłv,l,ł |Łtlltlz,itzv t}r,;rl, tsstłb_t, ł,>błe ffiąą z,łltaz
w t h o ó z.e ni a n i] tŁ, |,L, x 1 sttłł łv;kl sz L: ł 1 n łi .

§,1

tr.]łzllior.łic 1:rz_łbvr.vaitlrxLŁtłl"łrllł słX;łXy Ąlkł płłlłz.lls z,a.lee z_.ar,*tllllz.tl,,l,a.n,lcll óle nit:h"



§ |.2

tŁłz.,nlą>rn*yT,łoclłjci:l,łl{,1t:tt,ł;,,lvt,.'Ll {)pickul,i<irr z,*auł:z.vłiłlemluhtv,-łhł:,xa"ałąeńY,"l,v;ei:llię
pl:ółz"łłs z,ebrań i ktwssu|tac.ii lub \,- tęt}1llrl|ł wł:r.łstlił,x uz.gł:ł3nl*łl:,nx l, tl&Ltl:7.\łlclł:,ll"l^
,,uycllłsv,ayvctr.

§13

W przypatlkacii ńzarlrdniunrch {łtłór,ieęll3ralrni {ipicl;uwswię mal,aey ;ll,.tl"z,.,bg piincg.l
x lut tzrntlyvl{}1,1cr]ł},,re,resnit,i l,.rnlaklł; ,z. nal,zł,z>,tłclrln rt,\;]}tllti]\\i.,al. l*lłgz.a_ią Elę,J,ł:

, lłkr"łtutŹattl sz,ktlŹy.'

Nił v,y*złEtz słe vpistt v, crłiilet-rł.ii llejśł i vv.iśe łlsiłh płłslrtxt:l łll ,. kttrlęrtłzą,
y:r*łt",wnikóvu pt>łz,tz, " naletae{:rł: 1st>wicl,ztblu szkt:Łn3,ch łraz, tlÓ łsłb błzlsł.:*rłóni*
w s p łi ł 7 r aut.i a c r,* nłi, z,e s ł.k t:ł ą "

§ t,ł

bn§

7_ar,ł"at1ztllie rłchtlrizi rv zycie ł. ł}nictlł pt,dpisanltz

sz

_^ - . l -_ ii,t,uirl)

i



tŁoz.nlt>rn*ytłoclr.icąstąlt,1ra,ł;llvc'h{)pickul,i<irr z,*aułz.vłiłlemluhtv,-łhł,xavlłaeńb,l,v;eiłlsił
ry:ół,l.łzs z.ebtań i ktwssu|tac.ii |ub * tętllsllllł wł:ł.łstlił,x uzgł:ł3nlłłl:,lI1x 7, n&Lu:7:łłlclł:lz,l^

wvcl:'łsvl,,łyvctr.

§13

W przypatlkacll ń:łasaónion,o-ch IŁtłór,ieęll3ralłni {ipiclłwwswie mą;rey ;ll,.tl",zubg piinc;l.',
x lut tztmtlyvl{}llccł} ,,re,resni.,i |,łnżaktzl ,z. nal,zł,z>,tłłtłmlv,.-,vehł*,&\\-Ctr" z*|łsz.a_ią Elę ,J,ł:

, słkr"łtu{Źattlsz,kłŹy.'

i § 
',ł

Nił v,r-,,nzag,, ,1ę 1ą:pilr1 v, i:rviilellł.ii llejśł i wv.lśe łlsiłh płłsirl.xl;li:b:kurlęrtłzą,
y:r*łt",wnik(svł pt>łz,tl, " naletae{:.ł: 1st>wicl,z,cblrl szLłtrnlch tłraz, tlÓ łsłb błzlsl.:srłóni*
w s p łi ł 7 r aul.i a c 3-* 

nłi, z,e s ł.k łł ą "

hr§

Z_arz"atlztllie rłchtlrizi rr zyci* ł. ł}nien:' ptdpisanltz

e?

,pł.lłpis


