REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 IM. 16. PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH
DOBRA ORGANIZACJA I PORZĄDEK W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7
JEST GWARANCJĄ ROZWOJU I SZCZĘŚCIA JEJ SPOŁECZNOŚCI
1. Zajęcia lekcyjne trwają od godz. 7.05 do 17.05.
2. 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
3. Początek i koniec lekcji sygnalizowane są dzwonkiem.
4. Czas trwania przerw lekcyjnych:
- krótkie - 5 min. i 10 min.
- I obiadowa - 20 min.
- II obiadowa - 15 min.
5. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych są zobowiązani do przebywania w miejscu
wyznaczonym - na korytarzu przed świetlicą lub na boisku szkolnym (dotyczy to uczniów rozpoczynających
lekcję o dowolnej porze dnia).
5 a Korzystanie z szafek uczniów możliwy jest wyłącznie w czasie przerw lekcyjnych, a przed pierwszą
lekcją po godz.7.50 – po zezwoleniu nauczyciela dyżurnego.
6. Na hole uczniowie mogą przejść na wyraźne polecenie nauczyciela dyżurnego lub po dzwonku na
przerwę.
7. Zakazuje się uczniom przebywania w innych miejscach przed zajęciami lekcyjnymi, a w szczególności na
korytarzach przed klasami i sali gimnastycznej, toaletach, w hali sportowej
8. Uczniowie po zakończeniu zajęć lekcyjnych są zobowiązani do:
- opuszczenia budynku szkoły z klasą, którą odprowadza nauczyciel, w sposób spokojny, nie stwarzający
zagrożenia dla siebie i innych uczniów wyjściem od strony boiska szkolnego lub wyjściem głównym ( od
strony parkingu ),
- zachowania podczas odbierania rzeczy z szatni zgodnego z regulaminem szatni, bez przepychania,
wypychania innych z kolejki, wpuszczania do kolejki innych uczniów, wykonywania poleceń osoby
wydającej rzeczy i odbierania tylko swoich rzeczy.
9. Uczniowie oczekujący po swoich lekcjach na inne zajęcia, które nie rozpoczynają się w godzinach lekcji
zobowiązani są do przebywania w tym czasie na holu przed świetlicą lub na boisku szkolnym.
10. Zakazuje się uczniom oczekującym na zajęcia dodatkowe na przebywanie w innych
miejscach przed zajęciami niż wyznaczonym, a w szczególności na korytarzach przed klasami i sali
gimnastycznej, w ubikacjach, szatniach, w klasach oraz hali sportowej.
11. Uczniowie, którzy zakończyli lekcję, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań lub inne zajęcia i nie
oczekują na kolejne zajęcia, nie mają prawa przebywać bez opieki ze strony pracowników pedagogicznych
w budynku szkolnym.
12. Uczniowie rozpoczynający lekcję wychowania fizycznego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
hali sportowej ( wejście na halę na 1.lekcję od godz.7.50 ) i stosują się do poleceń prowadzących zajęcia lub
nauczycieli dyżurnych.
12a.Uczniowie kończący lekcje wychowaniem fizycznym lub zajęciami sportowymi są zobowiązani przed
zajęciami do pobrania wszystkich swoich rzeczy z szatni szkolnej i opuszczenia szkoły wyjściem hali
sportowej.

13. Uczniowie nie mający zajęć na hali, mają całkowity zakaz wejścia na obiekt ( z wyjątkiem wizyty w
gabinetach lekarskich oraz niezbędnego czasu na zakup w automatach ). Zabrania się również samowolnego
przechodzenia przez halę w celu dojścia lub wyjścia z budynku szkolnego lub na boisko szkolne .
14. Podczas przerw między lekcjami spędzanych na boisku zabrania się uczniom:
a. wybiegania z klas i biegu do wyjścia,
b. zabaw, gry w piłkę na ściany budynku szkolnego, sali i hali sportowej oraz ogrodzenia.
c. wychodzenia poza teren boiska szkolnego,
d. zachowań agresywnych również w formie zabawy, wszczynania bójek, przepychania, ciągnięcia, itp.,
e. wchodzenia na płoty, drzewa , garaże, salę gimnastyczną, schody i poręcze przy świetlicy,
f. 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,
g. przebywania w budynku szkolnym, oprócz czasu potrzebnego na skorzystanie z toalety lub zakupy w
sklepiku szkolnym,
h. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
i. zaśmiecania boiska,
j. organizowania gier i zabaw zagrażających uczestnikom i innym uczniom ( decyzje o zakończeniu gry lub
zabawy podejmuje nauczyciel dyżurny),
k. innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu,
l. wszystkich czynności powodujących dewastację szkoły np. brudzenie elewacji,
m. dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym po dzwonku,
n. niszczenia rosnących na boisku roślin,
15. Podczas przerw spędzanych na boisku szkolnym uczniowie zobowiązani są do:
- przestrzegania powyższych zakazów,
- spokojnego, pod kierunkiem nauczyciela wyjścia na boisko,
- w przypadku zaśmiecenia boiska do posprzątania po sobie,
- wykonywania poleceń nauczycieli dyżurnych ( zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów),
- szanowania mienia szkolnego i prywatnego np. leżących na boisku tornistrów, sprzętu szkolnego np.
bramek itp.
- szanowania mienia szkolnego i prywatnego np. leżących na boisku tornistrów, kurtek itp.
- zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń,
- po dzwonku spokojnego przejścia na miejsce oczekiwania klasy na nauczyciela, który wprowadza klasę do
budynku szkolnego.
16. Podczas przerw spędzanych na korytarzach zabrania się uczniom:
- 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,
- otwierania okien,
- przebywania na schodach,
- zanieczyszczania korytarzy,
- przebywania na holu przed świetlicą ( nie dotyczy uczniów kończących lekcje lub oczekujących na obiad),
- przebywania na korytarzu przy sali gimnastycznej lub w szatniach,
- przebywania na korytarzu przed pokojem nauczycielskim,
- przebywania w sklepiku ponad czas konieczny do dokonania zakupów,
- wychodzenia poza teren budynku,
- zachowań agresywnych, wszczynania bójek, popychania, przepychania, itp. nawet w formie zabaw,
- siadania lub wchodzenia na parapety,
- dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym po dzwonku,
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu, m.in. używania słuchawek do odtwarzania nagrań ze
sprzętu audio.
17. Podczas przerw spędzanych na korytarzach uczniowie zobowiązani są do:
- przestrzegania powyższych zakazów,
- spokojnego, pod kierunkiem nauczyciela opuszczania klas,
- w przypadku zaśmiecenia holu do posprzątania po sobie,

- wykonywania poleceń nauczycieli dyżurnych ( zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów),
- szanowania mienia szkolnego i prywatnego np. leżących tornistrów, tablic informacyjnych,
- zgłaszania nauczycielom dyżurującym wszelkich zagrożeń,
- ustawiania się po dzwonku klasami w wyznaczonych miejscach i spokojnego oczekiwania na przyjście
nauczyciela,
- ustawiania się w sposób nie utrudniający przejścia korytarzem,
- przebywania na holu, na którym mają lekcje i nie przechodzenia między piętrami,
18. W czasie lekcji zabrania się uczniom:
- zachowań zakłócających przebieg lekcji,
- rozmów i przeszkadzania w inny sposób nauczycielowi w prowadzeniu lekcji i innym uczniom w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- chodzenia po klasie bez pozwolenia nauczyciela,
- wychodzenia z klasy bez pozwolenia nauczyciela,
- chodzenia po szkole ( dotyczy to także uczniów ze świetlicy),
- 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),
- używania telefonów komórkowych i wnoszenia do klasy włączonych aparatów,
- zachowań mogących doprowadzić do wyrządzenia krzywdy sobie, innym uczniom oraz pracownikom
szkoły,
- spóźniania się na lekcje i wcześniejszego opuszczania klasy,
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu,
19. W czasie lekcji uczniowie zobowiązani są do :
- przestrzegania powyższych zakazów,
- rygorystycznego przestrzegania regulaminów klasopracowni,
- stosowania się do poleceń nauczycieli ( zgodnych z prawami i obowiązkami uczniów).
20. Na boisku szkolnym zakazuje się:
- jazdy rowerami w czasie przerw lub gdy odbywają się tam zajęcia,
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- przechodzenia przez płoty, wchodzenia na nie,
- wchodzenia na dachy garaży,
- gry w piłkę na boisku przy budynku – płytki,
- wchodzenia na drzewa,
- niszczenia drzew i innych roślin,
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami ( nie dotyczy lekcji wf),
- wyrywania i niszczenia płytek chodnikowych,
- wchodzenia na dach sali gimnastycznej lub dach szkoły,
- zaśmiecania boiska,
- palenia papierosów przez osoby przebywające na boisku (dotyczy wszystkich osób),
- przebywania z boku hali ( od strony garaży ),za halą czy na placu zabaw,
- innych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu, m.in. używania słuchawek do odtwarzania nagrań ze
sprzętu audio.
21. Osoby nie będące pracownikami Zespołu Szkół nr 7 mają prawo wejść do budynku tylko za zgodą osoby
pilnującej wejścia do szkoły po podaniu celu wizyty. Wyjątek stanowią rodzice oczekujący na dzieci, którzy
mają prawo przebywać na korytarzu przed świetlicą w przypadku złej pogody.
21 a. 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.
22. Rodzice i dzieci mające zajęcia w hali sportowej, również oczekują na zajęcia na korytarzu przed
świetlicą – uczniów wprowadza nauczyciel uczący, osoba prowadząca zajęcia.
23. 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 tarasować, nie
utrudniać przejścia.
24. Zabrania się przynoszenia zabawek, narzędzi, przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia innych uczniów i pracowników szkoły ( noże, fajerwerki, ostre narzędzia, itp.).
25. Dyrektor Szkoły ma prawo zakazać przynoszenia określonych przedmiotów, które

mogą stanowić zagrożenie dla uczniów lub pracowników szkoły.
26. Zabrania się przebywania w szkole w rzeczach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia np.
duże kolczyki, buty na wysokim obcasie, koturnie itp.
27. Nauczyciele zobowiązani są do:
- aktywnego przeciwdziałania łamaniu obowiązujących regulaminów, a w szczególności regulaminu
organizacyjno-porządkowego szkoły,
- wpisywania uwag uczniom łamiącym regulaminy zgodnie z WSO zachowania oraz pochwał za wzorową
postawę podczas lekcji i przerw,
- nauczyciele dyżurni do punktualnego wyjścia na dyżury i sumiennego ich pełnienia, po dzwonku ustawienia klas w miejscach wyznaczonych na boisku oraz przy salach lekcyjnych,
- 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 ładzie i
porządku z zamkniętymi oknami i wytartą tablicą,
- wyprowadzania klas na boisko szkolne w przypadku przerw na boisku i ostatniej lekcji klasy – uczniowie,
którzy korzystają z szafek idą spokojnie na boisko zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym,
- wyprowadzania klas pod szatnię po ostatniej lekcji klasy (w przypadku korzystania z szatni ), uczniowie,
którzy korzystają z szafek idą spokojnie do szatni zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym,
- w czasie przerw na boisku szkolnym odprowadzania klasy na boisko, uczniów jedzących obiady pod
świetlicę – uczniowie, którzy korzystają z szafek idą spokojnie na boisko, na obiad zgodnie z regulaminem
organizacyjno-porządkowym,
28. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu
ich dotyczących.
29. Za nie przestrzeganie regulaminu organizacyjno-porządkowego stosowane będą kary zgodnie ze
Statutem Szkoły w Bydgoszczy ( w tym - uwagi, nagany oraz pokrycie kosztów naprawy strat
wyrządzonych przez uczniów).
Opracowanie ( modyfikacja IX 2012 ):
Opracowanie ( modyfikacja I 2014 ):
Zespół d/s opracowywania i nowelizacji regulaminów szkolnych

