
REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH 

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2020 R. 
DOBRA ORGANIZACJA I PORZĄDEK W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 

JEST GWARANCJĄ BEZPIECZEńSTWA, ROZWOJU I SZCZĘŚCIA JEJ 
SPOŁECZNOŚCI 

W czasie trwania epidemii, szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania się w szkole, 
będą na bieżąco regulowane Zarządzeniami Dyrektora szkoły lub załącznikami do tegoż 
regulaminu. 

1. Pracownicy obsługi codziennie przed rozpoczęciem zajęć przygotowują teren i budynek 
szkolny( pod względem bezpieczeństwa i czystości) do zajęć szkolnych. Brama wjazdowa 
na boiska jest zamknięta do godz.17.15 ( w piątki do godz. 16.15 ) w przypadku informacji 
dyrekcji szkoły o spędzaniu przerw na boisku i otwartego wyjścia z budynku na boisko. 
Służby komunalne i interesanci wjeżdżają na teren boiska pod nadzorem pracownika 
obsługi i po wyjeździe brama jest zamykana. 
2.Zajęcia lekcyjne trwają od godz. 7.05 do 17.05. 
3. Czas trwania lekcji: 
0.7.05 – 7.50 
1. 8.00 – 8.45 
2. 8.55 – 9.40 
3. 9.50 – 10.35 
4. 10.45 – 11.30 
5. 11.40 – 12.25 
6. 12.45 – 13.30 
7. 13.45 – 14.30 
8. 14.40 – 15.25 
9. 15.30 – 16.15 
10. 16.20 – 17.05 
4. Początek i koniec lekcji sygnalizowane są dzwonkiem. 
5. Czas trwania przerw lekcyjnych: 
- krótkie - 5 min. i 10 min. 
- I obiadowa - 20 min. 
- II obiadowa - 15 min 
6. W części wspólnej budynku szkolnego ( hole, ubikacje, sklepik itp. ) wszystkich 
obowiązuje osłona ust i nosa ( maseczka, przyłbica ), osłonę można zdjąć po zajęciu 
miejsca w klasie, po wyjściu z budynku szkolnego lub po zezwoleniu nauczyciela. 
7.Na całym terenie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – minimum 1,5 m. 
8.Na boisku szkolnym oraz w budynku obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i 
urządzeń audiowizualnych ( użycie wyłącznie za zgodą nauczyciela ).  

9. Uczniowie rozpoczynający lekcje przychodzą do szkoły nie wcześniej niż w czasie 
przerwy poprzedzającej zajęcia, i kierują się bezpośrednio do sali ( z założoną maseczką, 
którą zdejmują po zajęciu miejsca w klasie ), w której rozpoczynają lekcje (w sali znajduje 
się nauczyciel, który rozpoczyna zajęcia w danej klasie). Sale lekcyjne będą otwarte od 
godz. 7.50, w których będą już nauczyciele zgodnie z planem lekcji. Szatnia szkolna jest 
wyłączona z użytkowania, dlatego też uczniowie z kurtkami kierują się do sal i tam je 
odkładają ( szafki, wieszaki, oparcia krzeseł ) lub postępują zgodnie z wytycznymi 
prowadzącego zajęcia.  



10. Korzystanie z szafek uczniów możliwy jest wyłącznie w czasie przerw lekcyjnych, a 
przed pierwszą lekcją po godz.7.50 – po zezwoleniu nauczyciela dyżurnego.  

11.Uczniowie rozpoczynający lekcję wychowania fizycznego zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminu hali sportowej ( wejście na halę na lekcję 0. ustala nauczyciel 
wych. fiz., na 1.lekcję od godz.7.50 ) i stosują się do poleceń prowadzących zajęcia lub 
nauczycieli dyżurnych. 

12.Uczniowie zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania nauczycielom dyżurującym 
wszelkich zagrożeń ( własnego i innych złego samopoczucia ). 

13.Każdy uczeń musi szanować mienie szkolne i prywatne. 

14.Przerwy międzylekcyjne  
a/ będą odbywały się według przyjętego harmonogramu, w sali lekcyjnej, poza budynkiem 
szkoły lub na holu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Uczniowie 
kl.IV-VI wyłącznie na boisku szkolnym, kl.VII-VIII i LO na płytkach.  
b/ podczas przerw między lekcjami spędzanych na boisku, holach, salach lekcyjnych, 
zaleca się uczniom: unikać podawania ręki na powitanie, stosowanie dystansu 
społecznego, jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz” oraz nie 
korzystania z poręczy schodowych.  
c) przejście na górny hol (do wicedyrektora, pokoju nauczycielskiego, sklepiku) odbywa się 
wyłącznie głównymi schodami przy sekretariacie. 

15.Podczas przerw zabrania się: - gromadzenia uczniów bez zachowania dystansu 
społecznego – 1,5 m, 
- przebywania uczniom w pokoju nauczycielskim i pokoju nauczycieli wychowania 
fizycznego, - rzucania jakimikolwiek przedmiotami, zaśmiecania terenu szkoły, 
- zachowań agresywnych również w formie zabawy, wszczynania bójek, przepychania, 
ciągnięcia, itp., i innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu, 
- wszystkich czynności powodujących dewastację szkoły i jej otoczenia np. niszczenie 
drzwi, brudzenie ścian, elewacji, siatek chwytnych, bramkowych, drzew, roślin ), 
- biegania w całym budynku szkoły. 
-
16. Na boisku szkolnym zakazuje się: 
- wychodzenia poza teren boiska szkolnego, 
- jazdy rowerami, hulajnogami itp. w czasie przerw lub gdy odbywają się tam zajęcia, 
- wprowadzania psów i innych zwierząt, 
- przechodzenia i wchodzenia na płoty, garaże, drzewa, dachy budynków szkolnych, 
- wyrywania i niszczenia płytek chodnikowych, 
- palenia papierosów przez osoby przebywające na boisku (dotyczy wszystkich osób), 
- przebywania na miejscu przeznaczonym na parking dla samochodów pracowników 
szkoły, na terenie przy śmietnikach, z boku hali ( od strony garaży ), za halą oraz placu 
zabaw, 
- przebywania w budynku szkolnym, oprócz czasu potrzebnego na skorzystanie z toalety 
lub zakupy w sklepiku szkolnym ( z założoną maseczką lub przyłbicą ), 
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu, używania słuchawek do odtwarzania 

nagrań ze sprzętu audio. 
-
17. Podczas przerw spędzanych na korytarzach zabrania się uczniom: 
- przebywania bez zasłoniętych ust i nosa, 
- wybiegania z klas po zakończonej lekcji, 



- zabaw związanych z bieganiem, skakaniem, graniem w piłkę, itp., 
- przebywania w toaletach poza czas konieczny do załatwienia potrzeb fizjologicznych i   
zabiegów higienicznych, 
- przebywania w klasach, na schodach, poręczach, 
- otwierania okien, siadania lub wchodzenia na parapety, 
- przebywania na korytarzu przy sali gimnastycznej lub w szatniach, na korytarzu przed 
pokojem nauczycielskim, w sklepiku ponad czas konieczny do dokonania zakupów, 
- wychodzenia poza teren budynku, 
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu,  używania słuchawek do odtwarzania 

nagrań ze sprzętu audio. 

18. Uczniowie po zakończeniu zajęć lekcyjnych są zobowiązani do: 
- natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły w sposób spokojny ( z założoną 
maseczką lub przyłbicą ), nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych uczniów wyjściem 
od strony boiska szkolnego lub wyjściem wskazanym przez dyrekcję lub nauczycieli, 
- uczniowie oczekujący po swoich lekcjach na inne zajęcia, które nie rozpoczynają się w 
godzinach lekcji zobowiązani są do przebywania w tym czasie na boisku szkolnym lub na 
holu przed świetlicą – wyłącznie w przypadku złych warunków atmosferycznych ( w strefie 
dla rodziców z zasłoniętymi ustami i nosem ), 
- uczniowie, którzy zakończyli lekcję, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań lub inne 

zajęcia, muszą niezwłocznie opuścić teren szkoły. 
-
19. Uczniowie, którzy nie mają zajęć na hali, mają całkowity zakaz wejścia na obiekt ( z 
wyjątkiem wizyty w gabinetach lekarskich oraz niezbędnego czasu na zakup w automatach 
– obowiązują zasłonięte usta i nos ). Zabrania się również samowolnego przechodzenia 
przez halę w celu dojścia lub wyjścia z budynku szkolnego lub na boisko szkolne.  

20. Po dzwonku na lekcje, klasa ustawia się w ustalonym przez Dyrekcję miejscu 
spędzania przerwy. Klasy mające zajęcia w hali sportowej lub sali gimnastycznej, oczekują 
na zajęcia w wyznaczonych miejscach w odległości, co najmniej 5 metrów od wejściem do 
hali sportowej. Kategorycznie zabrania się oczekiwania na nauczyciela w pobliżu wejścia do 
budynków.  

21. W czasie lekcji zabrania się uczniom: - zachowań zakłócających przebieg lekcji 
( samowolnych rozmów, chodzenia po klasie, wychodzenia z niej itd. ) - chodzenia po 
szkole ( dotyczy także uczniów przebywających w świetlicy – z wyłączeniem 
indywidualnych przerw ), - wszelkich działań mogących doprowadzić do zniszczenia mienia 
szkolnego lub prywatnego, - samowolnego wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły po 
dzwonku (w czasie planowych zajęć szkolnych), - innych zachowań zagrażających zdrowiu 
lub życiu,  

22. W czasie lekcji uczniowie zobowiązani są do : - zachowania zgodnego z zaleceniami 
epidemicznymi, - rygorystycznego przestrzegania regulaminów klasopracowni, - 
stosowania się do poleceń nauczycieli ( zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów).  

23. Zdrowe osoby ( bez oznak infekcji ), które nie są pracownikami Zespołu Szkół nr 7 
mają prawo wejść do budynku wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem, tylko za zgodą 
osoby pilnującej wejścia do szkoły po podaniu celu wizyty. Wyjątek stanowią rodzice 
oczekujący na dzieci, którzy w przypadku złej pogody mogą przebywać na korytarzu przed 
świetlicą oraz przy wejściu na halę sportową wyłącznie w oznaczonej strefie dla rodziców ( 
z zasłoniętymi ustami i nosem – osoby, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa w 



szkole, ze względu na bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej, będą z niej 
wypraszane ).  

24. Ze względów bezpieczeństwa dla uczniów zabrania się wejścia, przebywania 
(oczekiwania na dzieci ) na holach przed klasami rodzicom i innym osobom, które nie są 
pracownikami Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie 
uczniów niepełnosprawnych posiadający zezwolenia/identyfikatory ZS nr 7 ( z zasłoniętymi 
ustami i nosem ).  

25. Osoby, które wjeżdżają na teren boiska, do budynku szkoły lub na halę sportową z 
dziećmi w wózkach, powinny zachować szczególną ostrożność – ustawić się tak, aby nie 
stwarzać zagrożenia, nie utrudniać przejścia ( wyłącznie w strefie dla rodziców z 
zasłoniętymi ustami i nosem ).  
26. Zabrania się przynoszenia zabawek, narzędzi, przedmiotów, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów i pracowników szkoły ( noże, fajerwerki, 
ostre narzędzia, itp.).  

27. Dyrektor Szkoły ma prawo zakazać przynoszenia określonych przedmiotów, które mogą 
stanowić zagrożenie dla uczniów lub pracowników szkoły. 

 28. Zabrania się przebywania w szkole w rzeczach, które mogą stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ucznia np. duże kolczyki, buty na wysokim obcasie, koturnie itp.  

29. Wszyscy uczniowie przebywający w szkole, w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
( kaszel, kichanie, duszności, gorączka, katar itp.) będą odizolowani i przekazani pani 
pielęgniarce lub odpowiednim służbom medycznym – zgodnie z procedurami sanepidu ).  

30. Nauczyciele zobowiązani są do: - aktywnego przeciwdziałania łamaniu obowiązujących 
regulaminów, a w szczególności wytycznych sanepidu, regulaminu organizacyjno-
porządkowego szkoły, - upominania, wpisywania uwag uczniom łamiącym regulaminy 
zgodnie z WZO zachowania ( z całą surowością uczniom, którzy celowo wprowadzają 
panikę swoim zachowaniem, symulując zakażenie infekcją ) oraz pochwał za wzorową 
postawę podczas lekcji i przerw, - nauczyciele dyżurni do punktualnego wyjścia na dyżury i 
sumiennego ich pełnienia, po dzwonku, - nauczyciele uczących do punktualnego 
rozpoczynania lekcji, - odpowiedzialność za klasę ponosi od dzwonka na lekcję nauczyciel 
uczący, - punktualnego kończenia lekcji zaraz po dzwonku, - dopilnowania, aby sala 
lekcyjna, gimnastyczna, w której miał zajęcia pozostawiona była w czystości.  

31. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami są zobowiązani do przestrzegania 
postanowień regulaminu ich dotyczących. 

 32. Za nie przestrzeganie regulaminu organizacyjno-porządkowego stosowane będą kary 
zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy ( w tym - uwagi, nagany oraz 
pokrycie kosztów naprawy strat wyrządzonych przez uczniów). 

33. Za nie przestrzeganie procedur, wytycznych dotyczących przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się w szkole COVID – 19, uczniowie mogą otrzymać ( z wpisem do 
dziennika elektronicznego ): - uwagę za 1pkt, za 3 pkt. i za 5 pkt.; naganę wychowawcy 
klasy, poziomu, Dyrektora szkoły. W powtarzających się przypadkach łamania zasad oraz w 
przypadku drastycznego złamania przepisów, może nastąpić wezwanie rodziców po odbiór 
dziecka ze szkoły lub w trosce o bezpieczeństwo całej społeczności lokalnej, sprawa 
zostanie przekazana policji.


