Пријем и
кретање
странаца и
других лица у
школи

Школа може да има дежурног ученика
као помоћ код пријема и кретања
других лица у школи.
Дежурају само ученици VIII и VII
разреда.

Дежурни ученик дужан је да:
- долази у школу 15 минута пре почетка часова у својој
смени;
- упише име, презиме, време доласка и одласка другог лица које
долази у школу, као и име запосленог код кога то лице долази;

- не напушта место дежурства, већ обавештава дежурног
наставника, неког од запослених школе, или леце на обезбеђењу
ученика о посети другог лица;
- на крају дежурства свеску евиденције долазака
и одлазака других лица преда дежурном
наставнику или лицу на обезбеђењу ученика.
Дежурни ученик нема право да од
другог лица тражи личну карту
или други документ.

Лице које службено долази у Школу (као и родитељ,
односно други законски заступник ученика) дужно
је да се јави дежурном ученику или наставнику и да
на улазним вратима идентификације.
Лице које долази у школу по личном или службеном
послу, помоћни радник после идентификације
упућује и одводи у одговарајућу службу школе.
По завршетку посете помоћни радник
прати странку до излаза из школске
зграде.

Лицима која нису запослена (родитељи,
односно други законски заступник ученика и
трећа лица) у Школи је забрањено
непотребно задржавање и кретање у
просторијама Школе, као и по кругу Школе.
У случају непридржавања ове забране
обавестиће се надлежни органи МУП-а
Панчево.

Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора
школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа.
Страни држављанин не може ући у зграду школе пре него што буде
пријављен директору школе.
Директор школе или лице које он одреди, прати страног држављанина
у обиласку школе, а ако он остаје дуже одређује запосленог
који ће се о њему старати за време доласка и посете школи.
Директору школе пријављује се свако непријатељско и
недозвољено понашање страног држављанина.
За време боравка у школи страни држављанин је дужан да се
придржава закона, других прописа и одлука школе, а посебно
оних прописа који се односе на чување државне, пословне,
службене или професионалне тајне.

Групне посете лица која нису запослени или
ученици школе, дозвољене су само по
одобрењу директора школе.

