Szanowni Państwo!
Bezpieczeństwo uczniów zawsze było i jest priorytetem w pracy szkoły. Zbiór zasad
postepowania
w codziennym życiu szkoły dla nauczycieli jest zapisany w „szkolnej instrukcji BHP” wraz
z procedurami postepowania w sytuacjach trudnych. Uczniowie znają „Regulamin
Bezpiecznego Zachowania się w Szkole” .
Poważnym problemem, ze względu na ilość uczniów w placówce, jest architektura
budynku tj. jedne drzwi wejściowe i wyjściowe oraz momenty:
-jednoczesnego wychodzenia uczniów klas starszych ( I zmiana) ze szkoły i przybywania
klas młodszych (II zmiana)
- wychodzenia uczniów II zmiany (klasy II, III, IV) ze szkoły pod opieką rodziców oraz
odbieranie w tym samym czasie dzieci z kilku świetlic.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przebywanie i odbiór uczniów w holu nr I, ale ze
względu na ilość klas, przekazywanie dzieci nie będzie wówczas bezpieczne. Jedynym
wyjściem jest otwarcie holu nr II. Ze względu na fakt, iż z holu nr II prowadzą przejścia do
innych , dydaktycznych części szkoły,
w tłumie rodziców i uczniów może zdarzyć się, iż na jej teren wejdzie osoba
niepowołana.
Dyrekcja nadmienia, iż szkoła angażuje do pilnowania holi i zapewnia
bezpieczeństwa uczniów nauczycieli oraz pracowników obsługi , a to ze względu na brak
możliwości zatrudnienia pracowników ochrony.
Po wnikliwej obserwacji obowiązujących rozwiązań stale dokonujemy ich modyfikacji,
licząc na zrozumienie i współprace rodziców.
Dyrekcja jest otwarta na pomysły i sugestie Państwa, z wyjątkiem tych nie
możliwych do realizacji jak np. oczekiwanie rodziców na zewnątrz budynku (na
przykładzie innych szkół) lub wpuszczanie osób trzecich do szkoły po okazaniu
dokumentu tożsamości, gdyż takie rozwiązania uniemożliwiłyby dorosłym sprawny odbiór
dzieci ze szkoły i wykreowałaby inne zagrożenia.
Nadmieniamy, iż w związku z dwoma reformami edukacji i warunkami lokalowymi
szkoły, do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci z rejonu szkoły, co jest
weryfikowane na etapie rekrutacji.
Na najbliższych spotkaniach z rodzicami będziecie Państwo proszeni o
przekazywanie pomysłów na inne, alternatywne rozwiązania.
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