
 

 

         Regulamin przebywania uczniów w szkole  

 

 
1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  

do i ze szkoły opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostawiają je pod opieką wychowawcy klasy  

lub nauczyciela dyżurującego przed wejściem do szkoły. 

4. Uczniowie klas mających w danym dniu lekcje na parterze wchodzą do szkoły wejściem  

od strony ul. Chudoby. 

5. Uczniowie klas mających w danym dniu lekcje na piętrze wchodzą do szkoły wejściem  

od ul. Sobieralskiego. 

6. Uczniowie mający zajęcia w świetlicy do godz. 7.45 wchodzą bocznym wejściem  

od strony ul. Chudoby. Po 7.45 głównym wejściem od strony ul. Chudoby. 

7. Krótkie przerwy uczniowie spędzają w klasach. Wyjątek stanowią sale 6, 20 i świetlica 

szkolna. Długie przerwy spędzają na boisku szkolnym.  

8. Uczniowie mający zajęcia lekcyjne w świetlicy oczekują na nauczyciela w sektorze między 

salą 11 a biblioteka szkolną z zachowaniem dystansu społecznego. 

9. Uczniowie mający zajęcia w sali nr 6 oczekują na lekcje w wyznaczonej przestrzeni  

w koocu dolnego korytarza z zachowaniem dystansu społecznego.  

10. Uczniowie oczekujący na zajęcia w sali nr 20 przebywają w sektorze między pokojem 

nauczycielskim a salą nr 14 z zachowaniem dystansu społecznego.  



11. Uczniowie wychodzący na zajęcia wychowania fizycznego oczekują na nauczyciela  

na boisku szkolnym. Wyjątek stanowią klasy pierwsze, które odbierane są przez uczących 

z sali lekcyjnej. 

12. Uczniowie klas I – III mają przerwy w innym czasie niż uczniowie klas IV – VIII.  

13. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk  

po wejściu do szkoły, przed wejściem na stołówkę szkolną oraz po skorzystaniu z toalety, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Podczas przebywania w pomieszczeniach przestrzeni wspólnej (szkolne korytarze, 

biblioteka, biura i gabinety, szatnie i części wspólne w obiektach GOSiR ) obowiązuje 

noszenie własnych maseczek lub przyłbic. 

15. Podczas dużych przerw uczeo ma obowiązek wyjśd na boisko szkolne. Nie będą 

honorowane prośby rodziców dotyczące pozostawienia ucznia w klasie podczas ww. 

przerw (do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie). Wyjątek stanowią uczniowie  

z trudnościami w poruszaniu się lub w okresie jesienno-zimowym przychodzący 

bezpośrednio po zajęciach na basenie).  

16. Uczeo korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęd mogą 

znajdowad się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie 

nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

17. Uczniowie klas IV – VIII spożywają posiłki podczas dużych przerw zgodnie z regulaminem 

i harmonogramem ustalonym przez kierownika świetlicy.  

18. Uczniowie klas I – III spożywają posiłki w czasie wyznaczonym przez wychowawcę  

w porozumieniu z kierownikiem świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem  

i regulaminem. 

19. Uczeo, u którego zaobserwowano objawy chorobowe mogące wskazywad na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostaje odizolowany w sali 

nr 18, przy zapewnieniu min. 2 m odległości od innych osób. Rodzic zostaje niezwłocznie 

powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

 

 


