
Regulamin porządkowy 

Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednich warunków realizacji celów statuto-

wych Szkoły oraz odpowiedzialność Szkoły za bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci, 

wprowadza się poniższy Regulamin porządkowy. 

 

§ 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 okre-

ślonych niniejszym regulaminem. 

 

§ 3 

Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 liceum 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 za-

jęciach, drzwi do sali powinny pozostawać otwarte, aby nauczyciel dyżurujący na korytarzu 

miał możliwość sprawowania nad nimi opieki. Dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej 

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 przeby-

wać wyłącznie nauczyciele i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele uprawnionych instytucji. 

Inne osoby mogą wchodzić na teren szkoły tylko do sekretariatu w porozumieniu z pracowni-

kiem ochrony.   

 

§ 6 

1. Rodzice mają prawo przebywać w szkole wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyprowa-

dzenia i odebrania dziecka z zajęć, podczas zebrań i uroczystości szkolnych, w przypadku 

planowego lub umówionego spotkania z dyrekcją, nauczycielami lub innymi pracownikami 

szkoły. 

2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z klas 1-3 mogą przebywać   

w szkole tylko w wyznaczonych obszarach (przedsionek i korytarz na parterze), nie mogą 

wchodzić do sal lekcyjnych. 

3. Ze względu na konieczność ograniczenia do minimum przychodzenia i przebywania osób 

trzecich, również w strefach wydzielonych, wszystkie sprawy, które nie wymagają osobi-

stego kontaktu z dyrektorem, sekretariatem, wychowawcami klas należy załatwiać telefo-

nicznie, za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej. 

4. Wychowawcy klas ustalą podczas zebrań na początku roku szkolnego formy i sposoby kon-

taktu z rodzicami. 



5. Nauczyciele są dostępni dla rodziców w czasie ustalonych dyżurów nauczycielskich lub po 

zakończeniu zajęć.  

 

§ 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. 

 

§ 8 

1. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej korzystają ze stołówki szkolnej samodzielnie. Ucz-

niowie klas 1-3 spożywają posiłki pod opieką nauczyciela.  

2. Uczniowie korzystają z obiadów zamawianych w szkole.  

3. Stołówka szkolna przygotowuje obiady w uzgodnieniu z rodzicami, uwzględniając indywi-

dualne potrzeby dietetyczne dzieci. W związku z tym zamawianie i dowożenie obiadów 

spoza szkoły jest zabronione.  

4. 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 ponie-

sione 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 po-

leceń pracownika ochrony. 

 

§ 10 

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 cho-

robowych.  

2. 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 po-

wiadomienie wychowawcy klasy o zwolnieniu dziecka. Oznacza to, że od chwili, gdy 

dziecko opuści szkołę, rodzice biorą za nie odpowiedzialność.  

3. Ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej rodzic ma obowiązek odebrać ze szkoły osobiście.               

W przypadku uczniów klas 4-8 rodzic może zadeklarować, że zezwala na samodzielny po-

wrót 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 zagro-

żenie dla zdrowia i życia innych osób. 

 

§ 14 

1. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 liceum mogą podczas zajęć korzystać                   

z telefonu komórkowego, czytnika elektronicznego, dyktafonu, tabletu i laptopa wyłącznie 

za wiedzą i zgodą nauczyciela. 

2. W klasach 1-3 szkoły podstawowej 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 

Obowiązki uczniów wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny 

podczas pobytu w szkole: 

1. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk; pojemniki z płynem dezynfekującym 

znajdują się również w toaletach i w salach lekcyjnych. 

2. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy czuwają nauczyciele uczący w danej sali 

i dyżurujący na korytarzu, których uczniowie powinni bezwzględnie słuchać. 

3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety).  

4. Uczeń ma obowiązek utrzymywać porządek i czystość wokół siebie w sali lekcyjnej oraz  

w przydzielonej szafce. 

5. Dyżurni klasowi powinni pamiętać o konieczności wietrzenia sal podczas przerw. 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2022 r. 

 

 

 

 


