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Regulamin przebywania gości na terenie szkoły
Wszyscy goście, zarówno rodzice, jak i osoby odwiedzające szkołę, są mile widziani na terenie
szkoły. Chcemy, aby wizyta w Fundacji Edukacji Międzynarodowej była przyjemnym i owocnym
doświadczeniem, jednak prosimy o pamiętanie, że naszym podstawowym obowiązkiem jest
zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom.
Regulamin przebywania gości na terenie szkoły został stworzony, aby:






zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkół i pracownikom Fundacji Edukacji Międzynarodowej
w czasie pracy szkół,
zapewnić bezpieczne warunki do nauki i pracy,
zidentyfikować gości, wolontariuszy oraz rodziców przebywających na terenie szkoły,
pomóc nauczycielom i pracownikom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń,
administracja szkoła wiedziała, kto znajduje się na jej terenie w razie wypadku, ewakuacji
lub nieprzewidzianych zdarzeń.

1. Definicje
Gość - każda osoba, która nie jest zatrudniona przez Fundację Edukacji Międzynarodowej lub
która nie jest uczniem jednej ze szkół prowadzonych przez Fundację Edukacji Międzynarodowej.
Parter - obejmuje hol główny szkoły oraz sekretariat szkoły oraz stołówkę.
Skrzydło sportowe - część szkoły z salami gimnastycznymi.
Skrzydło klas 0-3 - część szkoły, w której odbywają się zajęcia klas 0-3.
Skrzydło WIS - część budynku na parterze, w której odbywają się zajęcia Wroclaw International
School.
Skrzydło gimnazjum i liceum - część szkoły na pierwszym piętrze.

2. Każdy gość, który zamierza przebywać w którymś ze skrzydeł szkoły oraz na parterze szkoły,
musi zgłosić się ten fakt na portierni szkoły, aby pobrać identyfikator i wpisać się do księgi
odwiedzin. Identyfikator należy mieć przy sobie przez cały czas trwania wizyty. Identyfikator
musi być widoczny dla wszystkich pracowników szkoły.
3. Wszyscy goście muszą wchodzić do szkoły wejściem głównym (w przypadku grup 0-3 goście
mogą wchodzić wejściem B do godziny 8:30).
4. Po zakończeniu wizyty należy zgłosić się na portierni, aby poinformować o zakończeniu wizyty
i oddać identyfikator.
5. Identyfikator jest obowiązkowy:
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godzinach od 8:00 do 15:15 w skrzydle WIS oraz w skrzydle gimnazjum i liceum, a także
skrzydle sportowym,
godzinach od 8:30 do 13:30 w skrzydle 0-3,
godzinach od 8:00 do 13:30 na parterze.

6. Goście, którzy nie posiadają identyfikatora, będą proszeni o zgłoszenie się do sekretariatu
szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2014 roku.
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