
Zarządzenie 1/2005/2006 

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach 
w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania w szkole tzw. osób trzecich 
 

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie aktami demoralizacji 
naszych uczniów przez osoby spoza szkoły (głównie absolwentów) 
wprowadzam całkowity zakaz przebywania na terenie gimnazjum osób nie 

będących pracownikami lub uczniami PG w Kościerzycach.  
 

Oczywiście zakaz nie dotyczy rodziców uczniów gimnazjum lub ich 
prawnych opiekunów oraz innych osób załatwiających sprawy urzędowe. 

Chodzi tutaj o absolwentów naszego gimnazjum, uczniów innych szkół oraz 
osób, których przybycie do szkoły może choćby w minimalnym stopniu 

zakłócić szeroko rozumiany proces edukacyjny.        
 

Nauczyciel, który zauważy lub otrzyma informację, że w szkole 

przebywa osoba spoza społeczności szkolnej, winien przedsięwziąć 
następujące kroki: 

    

1. Poinformować osobę/osoby o wprowadzonym zakazie przebywania na 
terenie szkoły (budynek szkoły oraz plac wyznaczony ogrodzeniem).   

2. Poprosić o opuszczenie terenu placówki. 
3. Jeżeli osoba/osoby pragną załatwić sprawy urzędowe, należy skierować je 

do sekretariatu szkoły, gdzie zostanie dokonany odpowiedni wpis w tzw. 
„Księdze wejść”.    

4. Jeżeli osoba/osoby nie zastosują się do prośby opuszczenia placówki, 
wówczas należy:   

a) w przypadku znania danych osobowych osoby/osób poinformować 
rodziców (prawnych opiekunów) o zakazie wprowadzonym przez 

dyrektora oraz poprosić, aby taka sytuacja nie miała więcej miejsca,   
b) w przypadku powtarzania się zdarzeń należy poinformować macierzystą 

szkołę z prośbą o wyciągnięcie stosownych konsekwencji, 

c)  w przypadku nagannego zachowania należy poinformować dzielnicowego 
w Lubszy, informując także rodziców (prawnych opiekunów),  

d)  w przypadku nie znania danych osobowych osoby/osób należy poprosić                   
o okazanie dokumentu tożsamości i postąpić tak jak w pkt. 4a – 4c,    

e) w przypadku nie okazania dokumentu tożsamości należy poinformować 
dyrektora lub jego zastępcę albo wezwać policję, 

f) Sp sporządzić precyzyjną notatkę z przeprowadzonej interwencji i złożyć ją                
w   w sekretariacie szkoły.  

 

Wprowadzony zakaz ma służyć poprawieniu bezpieczeństwa naszych 
uczniów. Jestem więc przekonany, że spotka się ze zrozumieniem i będzie 

przestrzegany, bez konieczności informowania odpowiednich instytucji.    
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