REGULAMIN FUNKCJONOWANIA UCZNIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA POLAKOWSKIEGO
W STRZYŻOWICACH W CZASIE PANDEMII COVID-19
§1

Zasady ogólne
1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi (bez kataru, kaszlu oraz innych objawów
przeziębienia , chorób dróg oddechowych).
2. W drodze do szkoły uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnoprzyjętymi wytycznymi tj. w
przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego odstępu (1,5 m) od innych osób
zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
3. Uczniowie dojeżdżający do placówki autobusem szkolnym podczas oczekiwania na
przystanku i w czasie podróży zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
4. Wchodząc do szkoły należy zachować bezpieczną odległość (1,5 m) od innych osób oraz
zdezynfekować ręce.
5. Każdy uczeń kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej przez wychowawcę szatni.
6. Uczniowie klas I-III korzystają z przydzielonych szafek szatniowych usytuowanych w
pobliżu swoich klas.
7. Uczniowie klas IV-VI korzystają z wieszaków w wyznaczonych miejscach,
8. Uczniowie klas VII-VIII korzystają z szafek szatniowych ustawionych wzdłuż dolnego
korytarza.
9. Wychodząc z szatni uczniowie myją ręce i udają się do swoich klas, gdzie zajmują
przydzielone im na stałe miejsca.
10. Po każdej lekcji sale są wietrzone, w razie potrzeby również w trakcie zajęć.
11. Złe samopoczucie oraz objawy choroby należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
12. Uczniowie odbierani przez rodziców po zakończonych lekcjach schodzą do szatni i
wychodzą ze szkoły do oczekujących na zewnątrz rodziców.
13. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym schodzą do szatni i ustawiają się przed bramą
( w razie deszczu lub bardzo niskich temperatur przed drzwiami wyjściowymi), następnie
pod nadzorem nauczyciela wsiadają do autobusu. W miejscu oczekiwania oraz w autobusie
obowiązuje założone maseczki lub przyłbice.

§2

Zajęcia lekcyjne
1. Podczas lekcji uczniowie nie muszą zasłaniać ust i nosa.
2. Każdy uczeń ma na stałe przydzielone miejsce.
3. Nie należy przemieszczać się po klasie bez potrzeby.
4. Z sal lekcyjnych uczniowie wychodzą tylko podczas przerw, w drodze do przebieralni, na
salę gimnastyczną, do pracowni komputerowej, na boisko, na stołówkę szkolną.
5. Każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów.
6. Nie wolno pić z jednej butelki więcej niż jednej osobie, próbować kanapek kolegi/koleżanki.
7. Wychodząc z klasy należy zasłaniać nos i usta.

§3

Przerwy międzylekcyjne
1. Podczas przerw uczniowie zakładają maseczki i wychodzą z klasy, przebywają w pobliżu
swojej klasy, zachowując przy tym bezpieczną odległość (1,5 m).
2. Nie wolno bez potrzeby przemieszczać się po szkole, a zwłaszcza zmieniać piętra.
3. Korzystając z toalety należy zachować bezpieczną odległość.
4. Zabrania się wchodzenia do toalety po kilka osób jednocześnie. Na zwolnienie kabiny
należy czekać na korytarzu. Po umyciu rąk należy bezzwłocznie wyjść, aby inni uczniowie
mogli wejść.
5. Zabrania się zabaw kontaktowych, przepychania, biegania.
6. Maseczkę można zdjąć po zajęciu swojego wyznaczonego miejsca w klasie,
7. Klasy I-III obowiązują te same zasady z tą różnicą, że ich przerwy są wyznaczane przez
wychowawcę w innym czasie niż uczniów klas IV - VIII.
§4

Sala gimnastyczna

1. Na pierwszej lekcji uczniowie zapoznani zostaną z regulaminem sali gimnastycznej oraz
boiska.
2. W przebieralni uczniowie zachowują bezpieczną odległość (1,5 m).
3. Na salę gimnastyczną uczniowie wchodzą z nauczycielem.
4. W czasie zajęć obowiązuje wszystkich dyscyplina.
5. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela i korzystają tylko z tego sprzętu, który im
udostępni.
6. Zabrania się gier i zabaw kontaktowych. Podczas ćwiczeń należy zachować bezpieczny
odstęp (1,5 m).
7. Po zakończeniu lekcji sprzęt zostaje złożony w jednym, wyznaczonym miejscu w celu jego
dezynfekcji.
8. Uczniowie wychodzą z sali gimnastycznej w towarzystwie nauczyciela, który odprowadza
ich do przebieralni.
9. Po zakończeniu zajęć należy umyć ręce, zmienić ubranie i przejść do swojej klasy.
10. Sala gimnastyczna jest dezynfekowana każdego dnia.
§5

Pracownia komputerowa
1. Do sali uczniowie wchodzą z nauczycielem i zajmują miejsca na stałe przydzielone przez
prowadzącego zajęcia.
2. Na pierwszych zajęciach nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni
komputerowej.
3. Uczniowie bez potrzeby nie przemieszczają się po sali. Pracują zgodnie z poleceniami
nauczyciela.
4. Po zakończeniu zajęć uczniowie myją ręce.
5. Wyposażenie pracowni jest codziennie dezynfekowane.
§6

Stołówka szkolna
1. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z opracowanym przez intendenta
harmonogramem.

2. Każda grupa spożywa obiad w wyznaczonym czasie.
3. Przy stolikach uczniowie siadają z zachowaniem bezpiecznej odległości, na przydzielonych
miejscach.
4. Przed i po posiłku uczniowie myją ręce.
5. Każdy uczeń osobiście odbiera posiłek w okienku wydawczym, oraz odnosi talerze i sztućce
w wyznaczone miejsce.
6. Stoły są dezynfekowane po zakończeniu spożywania posiłku przez każdą grupę.
§7

Świetlica
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy oraz innych wyznaczonych salach
dydaktycznych.
2. W świetlicy uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych.
3. W grupach łączonych uczniowie poszczególnych klas zajmują stałe wyznaczone miejsca.
4. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie pod opieką wychowawcy mogą korzystać z boiska.
5. Podczas pobytu w świetlicy zaleca się: odrabianie lekcji, czytanie książek i czasopism,
rozwiązywanie krzyżówek, zajęcia plastyczne (rysowanie, wycinanie).
6. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są systematycznie wietrzone
i dezynfekowane.

§8

Postanowienia ogólne
1. Do czasu zakończenia pandemii nie organizuje się wycieczek, uroczystości, apeli,
koncertów, zajęć pozalekcyjnych takich jak: zapasy, gimnastyka artystyczna, hip-hop.
2. W każdej sali lekcyjnej są dostępne plakaty z zasadami „Bezpieczny powrót do szkoły” oraz
„Regulamin funkcjonowania ucznia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego
w Strzyżowicach w czasie pandemii COVID-19”, a w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych instrukcje mycia rąk.

3. W salach, w których przebywają uczniowie, nauczyciele mają dostęp do aktualnych
numerów telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do
odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.
4. Uczeń ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi wszelkich symptomów choroby.
5. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora.
6. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi
temperaturę.
7. Wyznaczona osoba przechodzi z uczniem do izolowanej sali, zakłada środki ochrony
osobistej, pomaga uczniowi założyć maseczkę i rękawiczki i zachowując bezpieczną
odległość pozostaje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.

