Regulamin porządkowy
Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich warunków realizacji celów
statutowych Szkoły oraz odpowiedzialność Szkoły za bezpieczeństwo powierzonych jej opiece
dzieci, wprowadza się poniższy Regulamin porządkowy.
Zasady funkcjonowania szkoły w okresie epidemii określa regulamin, który został dołączony
do niniejszego regulaminu porządkowego.
§1
Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.
§2
Uczniowie oraz ich rodzice i opiekunowie, przebywając na terenie szkoły, a także w czasie
zająć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, mają obowiązek przestrzegać zasad
określonych niniejszym regulaminem oraz regulaminem funkcjonowania szkoły w okresie
epidemii.
§3
Uczniowie klas 5-8 mogą przebywać na terenie szkoły, w sali lub na korytarzu, nie dłużej niż
30 minut przed rozpoczęciem i 30 minut po zakończeniu zajęć edukacyjnych. W przypadku,
gdy uczniowie przebywają w sali przed zajęciami i po zajęciach, drzwi do sali powinny
pozostawać otwarte, aby nauczyciel dyżurujący na korytarzu miał możliwość sprawowania nad
nimi opieki. Dla uczniów klas 1-4 szkoła organizuje świetlicę przed lekcjami w godz. 7.00-8.00
i po zajęciach w godz. 15.00-16.30.
§4
W czasie zajęć i podczas przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły. Wyjście poza
teren szkoły jest dozwolone wyłącznie po zapewnieniu opieki nauczyciela lub rodzica.
§5
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły w czasie trwania zajęć mogą
przebywać wyłącznie nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele uprawnionych
instytucji. Inne osoby mogą wchodzić na teren szkoły tylko do sekretariatu w porozumieniu z
pracownikiem ochrony.
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§6
Zasady przebywania rodziców na terenie szkoły w okresie epidemii określa regulamin.
Rodzice mają prawo przebywać w szkole wyłącznie w zakresie niezbędnym do
przyprowadzenia i odebrania dziecka z zajęć, podczas zebrań i uroczystości szkolnych, w
przypadku planowego lub umówionego spotkania z dyrekcją, nauczycielami lub innymi
pracownikami szkoły.
Kategorycznie zabrania się rodzicom wstępu na zajęcia edukacyjne bez zgody nauczyciela
prowadzącego te zajęcia.
Do świetlicy i stołówki rodzice mogą wejść wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela
sprawującego opiekę nad dziećmi.
Nauczyciele są dostępni dla rodziców w czasie ustalonych dyżurów nauczycielskich lub po
zakończeniu zajęć.
Formy kontaktu rodziców ze szkołą w okresie epidemii określa regulamin.

§7
1. Z inicjatywy wychowawcy klasy rodzice mogą wspomagać nauczyciela sprawującego
opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły.
2. Rodzice biorący udział w wycieczce są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczyciela
pełniącego opiekę nad dziećmi.
3. W okresie epidemii, w czerwonej strefie, na terenie której znajduje się szkoła, obowiązuje
zakaz organizowania wyjść poza teren szkoły i wycieczek.
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§8
Uczniowie klas 4-8 korzystają ze stołówki szkolnej samodzielnie. Uczniowie klas 1-3
spożywają posiłki pod opieką nauczyciela.
Uczniowie korzystają z obiadów zamawianych w szkole.
Stołówka szkolna przygotowuje obiady w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając
indywidualne potrzeby dietetyczne dzieci. W związku z tym zamawianie i dowożenie
obiadów spoza szkoły jest zabronione.
Płatności za obiady należy regulować przelewem po naliczeniu należności za dany miesiąc.
Numer konta oraz adres e-mail firmy zostanie podany zainteresowanym rodzicom.

§9
1. Z parkingu mogą korzystać pracownicy szkoły na zasadach określonych przez dyrektora.
2. Z parkingu szkolnego mogą korzystać również rodzice uczniów w związku z przywozem
i odbiorem dzieci ze szkoły oraz w przypadku innej uzasadnionej obecności w szkole, np.
związanej z zebraniem rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez właścicieli parkujących samochodów, a powstałe z winy innych
parkujących.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich osób, a zwłaszcza dzieci, zobowiązuje się osoby
korzystające z parkingu do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania się do
poleceń pracownika ochrony.
§ 10
W przypadku, gdy dziecko skarży się na złe samopoczucie, wychowawca klasy lub pod jego
nieobecność inny nauczyciel, kontaktuje się z rodzicami dziecka telefonicznie. Jeśli dziecko
gorączkuje lub ma inne objawy świadczące o chorobie, rodzice powiadomieni przez
wychowawcę lub nauczyciela, powinni odebrać dziecko ze szkoły.
§ 11
1. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zwolnić ucznia z części zajęć danego dnia.
2. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze osobiste, pisemne albo w formie SMS
powiadomienie wychowawcy klasy o zwolnieniu dziecka. Oznacza to, że od chwili, gdy
dziecko opuści szkołę, rodzice biorą za nie odpowiedzialność.
3. Ucznia klas 1-3 rodzic ma obowiązek odebrać ze szkoły osobiście. W przypadku uczniów
klas 4-8 rodzic może zadeklarować, że zezwala na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
do domu.
§ 12
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów
na jej teren bez zgody nauczyciela, w tym za te pozostawione w salach lekcyjnych i szafkach
uczniowskich.

§ 13
Zabrania się przynoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych stanowiących
zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.
§ 14
1. Uczniowie mogą podczas zajęć korzystać z telefonu komórkowego, czytnika
elektronicznego, dyktafonu, tabletu i laptopa wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela.
2. W klasach 1-3 ASP zasady korzystania z telefonów komórkowych ustala wychowawca
klasy w porozumieniu z rodzicami uczniów.
3. Na terenie szkoły uczniowie mogą dokonywać nagrań audio i wideo wyłącznie za wiedzą
i zgodą nagrywanych osób.
§ 15
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zobowiązuje się uczniów, rodziców oraz inne osoby
przebywające na terenie szkoły do stosowania się do poleceń pracownika ochrony.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Akademickich
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu w okresie epidemii
Regulamin opracowano na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.
1394)
- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz.
1386)
- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)
- Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 r.
I.

Organizacja zajęć

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg
oddechowych.
3. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.

4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej mogą
wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
1) dziecko/dzieci odprowadzane są i odbierane przez 1 rodzica/opiekuna,
2) obowiązuje dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od
pracowników szkoły minimum 1,5 m,
3) rodziców/opiekunów obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
4) rodzice/opiekunowie dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy odbierają dzieci
mogą przebywać w szkole tylko w wyznaczonych obszarach (przedsionek i korytarz na
parterze), nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych,
5) rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko asystują przy pomiarze temperatury
termometrem bezdotykowym przy wejściu do szkoły; jeżeli temperatura ciała dziecka
jest w normie, pozostawiają dziecko w przedsionku pod opieką nauczyciela lub
pracownika ochrony.
5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje pomiar temperatury ciała przy użyciu termometru
bezdotykowego.
6. W przestrzeniach wspólnych szkoły (przedsionek, korytarze, klatka schodowa, sekretariat,
bufet, toalety) uczniów, pracowników szkoły oraz interesantów i rodziców udających się
do sekretariatu obowiązują maseczki.
7. Maseczki nie obowiązują uczniów i nauczycieli w salach podczas lekcji oraz na podwórku
szkolnym i podczas zajęć na świeżym powietrzu.
8. Każda klasa odbywa zajęcia w przydzielonej jej sali, z wyjątkiem informatyki oraz zajęć
wymagających podziału na grupy (języki obce, przedmioty rozszerzone w liceum), które
odbywają się w wyznaczonych salach.
9. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także podczas zajęć.
10. Zasady obowiązujące podczas zajęć wychowania fizycznego:
1) zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w otwartej przestrzeni terenu szkoły na
świeżym powietrzu (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają) lub w szkolnej sali
gimnastycznej,
2) ćwiczenia i gry kontaktowe zostaną zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka,
trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
11. W trakcie nauki muzyki uczeń korzysta z własnego instrumentu. Należy zrezygnować ze
śpiewu chóralnego.
12. Dopóki szkoła znajdować się będzie w strefie czerwonej lub żółtej, obowiązuje zakaz
organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
13. Kontakt między szkołą i rodzicami odbywa się za pomocą: dziennika elektronicznego,
poczty elektronicznej sekretariat@akademickie.eu, platformy MS Teams oraz telefonu.
14. Ze względu na konieczność ograniczenia do minimum przychodzenia i przebywania osób
trzecich, również w strefach wydzielonych, wszystkie sprawy, które nie wymagają
osobistego kontaktu z dyrektorem, sekretariatem, wychowawcami klas należy załatwiać

telefonicznie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i
szkolnej platformy Microsoft Teams.
15. Formy i sposoby kontaktu z rodzicami danej klasy ustalą wychowawcy klas.
16. W okresie epidemii obowiązują nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz z
gabinetu profilaktyki zdrowotnej, z którymi uczniowie zostaną zapoznani na początku roku
szkolnego.
II.

Obowiązki uczniów wynikające z konieczności
bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w szkole

zachowania

zasad

1. Uczniowie przebywają w przydzielonej im sali lekcyjnej również podczas przerw.
2. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy czuwają nauczyciele uczący w danej sali
i dyżurujący na korytarzu, których uczniowie powinni bezwzględnie słuchać.
3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), zasłanianie ust
i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. W drodze do szkoły i w strefach wspólnych w szkole, czyli poza klasą, obowiązują
maseczki osłaniające usta i nos, dlatego każdy uczeń powinien mieć przy sobie maseczkę.
5. Należy unikać gromadzenia się na korytarzu i pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego
poza klasą w przestrzeniach wspólnych.
6. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk; pojemniki z płynem dezynfekującym
znajdują się również w toaletach i w salach lekcyjnych.
7. Uczeń ma obowiązek utrzymywać porządek i czystość wokół siebie w sali lekcyjnej; blat
stolika, przy którym pracuje, powinien przetrzeć po każdej lekcji jednorazowym ręcznikiem
zwilżonym płynem dezynfekcyjnym dostępnym w każdej sali.
8. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku, w tornistrze lub w przydzielonej szafce.
9. Nie należy wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie porządku i czystości w swojej szafce.
11. Nie wolno zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Dyżurni klasowi powinni pamiętać o konieczności wietrzenia sal podczas przerw.
III.

Procedury postępowania w przypadku zaobserwowania u ucznia objawów
wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać na
infekcję górnych dróg oddechowych, powinien odizolować ucznia w wyznaczonym
miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i dokonać pomiaru
temperatury ciała ucznia.
2. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 stopni lub wyżej – należy
niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

IV.

Obowiązki rodziców wynikające z konieczności
bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w szkole

zachowania

zasad

1. Rodzice są zobowiązani podać wychowawcy klasy i sekretariatowi szkoły aktualny numer
telefonu oraz adres e-mail do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka objawów
infekcji górnych dróg oddechowych.
2. Gdy w trakcie zajęć u dziecka wystąpią niepokojące objawy wskazujące na infekcję
górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel) rodzice mają obowiązek niezwłocznie
odebrać dziecko ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) oraz skorzystać z
teleporady medycznej.
3. Rodzice ucznia informują dyrektora szkoły o przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub
zachorowaniu na COVID-19 niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
V.

Procedury postepowania w przypadku stwierdzenia przypadku zakażenia
koronawirusem w szkole

1. W przypadku zagrożenia zdrowia uczniów ze względu na zachorowanie na COVID-19
jednego z uczniów szkoły lub członka jego rodziny, z którym pozostaje w styczności, a
także pracownika szkoły lub członka jego rodziny, dyrektor szkoły zwraca się z zapytaniem
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w sprawie częściowego lub
całkowitego zawieszenia zajęć.
2. W przypadku pozytywnej opinii Sanepidu dyrektor podejmuje, za zgodą organu
prowadzącego, decyzję w sprawie zawieszenia na określony okres zajęć dla danego
oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły i przejścia na nauczanie zdalne.
3. O swojej decyzji dyrektor zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2020 r.

