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REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19 

  

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez podwyższonej 

lub wysokiej temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do 

domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą 

sugerować zakażenie COVID 19. 

2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się 

realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,                                      

zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.   

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez ministra 

zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. 

4. W momencie zakupu termometrów bezdotykowych (w uzgodnieniu z Radą Rodziców) i 

zamontowaniu ich w częściach wspólnych, mierzona będzie temperatura każdej osobie 

wchodzącej na teren szkoły: uczniowie, rodzice , osoby z zewnątrz. 

5. W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość (wariant 

C) w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - wychowawcy mają obowiązek 

zorganizować raz w miesiącu spotkanie online ze swoimi wychowankami. Na spotkaniu będzie 

sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia wychowawca ustala przyczyny absencji 

z rodzicem. 

6. W momencie przejścia szkoły na wariant C (nauczanie zdalne) zajęcia on-line będą się 

odbywały zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem funkcjonalności platformy 

Teams. 

7. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej.  

8. Wydzielona zostaje przestrzeń wspólna na ternie szkoły i uruchomione zostają dwa wejścia: 

• wejście A główne, część wspólna: korytarz przy dyżurce 

• wejście B od strony stołówki, część wspólna: korytarz przy pracowni plastycznej. 

9. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

 •  1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

         •  dystans społeczny  od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

         • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m  
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10. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym  (m.in. stosować środki ochrony osobistej tj.: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk). W miarę możliwości prosimy ograniczyć 

przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.  

11. Aby zapewnić szybką i  skuteczną komunikację z opiekunami ucznia wykorzystany będzie 

dziennik elektroniczny Librus, do którego Rodzice otrzymają dostęp na pierwszym spotkaniu z 

wychowawcami. Uaktualnione zostaną dane kontaktowe tj. telefon do Rodzica zebrane przez 

wychowawców. 

12. Zajęcia stacjonarne w szkole od 1 września 2020 odbywają się zgodnie z zaleceniami  

ustalonymi przez ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego: 

13. Zgodnie z zaleceniami GIS uruchomione zostały dodatkowe wejścia do szkoły i wydzielone 

zostały części wspólne: 

• uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły w maseczkach wejściem B ( drzwi od strony stołówki) 

•uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły w maseczkach wejściem A ( wejście pod schodami) 

14. Uczeń wchodzący na teren placówki, przebywając w przestrzeni wspólnej (boksy, szatnia, 

korytarze, łazienki, biblioteka) korzysta z maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. 

15. Po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce ( pojemniki zamontowane przy wejściach 

A i B). 

16. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny                 

– 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą 

obowiązkowo  zakładają maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Po wejściu 

do sali lekcyjnej uczeń zdejmuje maseczkę w momencie zajęcia miejsca w ławce. 

17. Rodzice wyposażają uczniów w maseczki, których noszenie obowiązuje w przestrzeniach 

wspólnych oraz rękawiczki ochronne, które zakładają uczniowie podczas lekcji informatyki.   

18. Uczniowie klas 1-3 poruszając się po terenie placówki, korzystają z klatki schodowej B, 

uczniowie klas 4-8 korzystają z klatki schodowej A. 

19.  Zajęcia dla poszczególnych oddziałów, w miarę możliwości, będą odbywać się przy małej 

zmienności sal. Plan lekcji jest opracowany tak, aby rotacja uczniów była zminimalizowana. 

Wszystkie sale i klasopracownie (fizyczno-chemiczna, informatyczna, przyrodniczo- 

biologiczna, geograficzna) będą codziennie dezynfekowane. 

20. Pomieszczenia są  wietrzone podczas każdej przerwy. 

21. Nauczyciel w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

22. Przerwy śródlekcyjne dla klas 1-3 będą modyfikowane przez wychowawców do potrzeb dzieci, 

z uwzględnieniem  ograniczania kontaktu z klasami starszymi. 
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23. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie 

mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom. 

24. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie 

spędzają w wyznaczonych miejscach, zgodnie z planem lekcji. Niedopuszczalne jest 

przemieszczanie się uczniów po wszystkich piętrach. 

25. Aktywne przerwy obowiązują przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tylko na terenie 

boisk szkolnych. 

26. W każdej sali lekcyjnej znajdują się pojemniki z płynami dezynfekującymi, które na bieżąco 

będą uzupełniane. 

27. Po każdych zajęciach uczniowie są zobowiązani do mycia rąk zgodnie z zamieszczoną 

instrukcją.  

28. Na ternie szkoły umieszczone zostały materiały informacyjne dotyczące zachowań podczas 

obowiązującego reżimu sanitarnego.  

29. Organizacja przerw: śniadaniowej (9.40- 9.55) i dwóch obiadowych (12.30-12.50, 13.35- 13.45) 

została zorganizowana w sposób zapewniający uczniom i pracownikom szkoły ograniczony 

kontakt. 

30. W sklepiku szkolnym dostępne będą produkty zapakowane: soki, woda, napoje niegazowane, 

drożdżówki, kanapki, słodycze. Z asortymentu  zostały usunięte:  naleśniki, zapiekanki.  

31. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane będą w oparciu o minimalizowanie 

bezpośrednich kontaktów uczniów na lekcjach i zajęciach ( lekcje wychowania fizycznego bez 

sportów kontaktowych). W części wspólnej- rozbieralnie obowiązuje nakaz noszenia maseczek 

przez uczniów i pracowników). 

32. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów 

pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały 

się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, 

gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i 

w pomieszczeniach spożywania posiłków. 

33. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie 

dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. 

34. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z 

zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki 

szkolnej.  

35. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz 

pracuje w środkach ochrony osobistej podczas kontaktu z uczniami. 
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36. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z 

książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na 

podłodze) 

37.  Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, 

gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie 

wypożyczyć innym.  

38. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  1,5 m odległości 

od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

39. Wychowawcy klas pozostają w stały kontakcie z Rodzicami. Informacje o zmianach będą 

przekazywane na bieżąco ( wariant A nauczanie stacjonarne, wariant B nauczanie hybrydowe, 

wariant C nauczanie zdalne) 

40. Rodzice umawiają się na spotkanie z dyrektorem bądź wizytę w sekretariacie szkoły 

telefonicznie bądź mailowo. 

41. W przypadku występowania u dzieci alergii, chorób przewlekłych Rodzice zgłaszają taką 

informację wychowawcy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

42. Zajęcia świetlicowe organizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN i  GIS: 

• stały opiekun do grupy świetlicowej 

• stała sala do organizacji zajęć świetlicowych 

• Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy wchodzą wejściem A, zgłaszają swoje przybycie 

pracownikowi świetlicy i czekają na dziecko w strefie wspólnej przy wejściu A 

• Rodzice nie przemieszczają się po szatni jak również nie wchodzę do boksów 

• w momencie zamontowania wideofonu w części wspólnej (wejście A) Rodzice zgłaszają swoje 

przybycie z wykorzystaniem urządzenia.  

 

 

 

 


