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1. Rodzice i opiekunowie nie wprowadzają dzieci na teren placówki. 

2. Uczniowie klas pierwszych do 13 września będą odbierani sprzed szkoły przez nauczyciela uczącego, 

w późniejszym czasie uczniowie samodzielnie wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem. 

3. Uczniowie klas drugich i trzecich samodzielnie wchodzą do budynku przez szatnie. Po zakończonych 

lekcjach uczniowie będą sprowadzani do szatni przez nauczyciela uczącego. 

4. Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do budynku i zasłonięcie ust. W czasie przebywania 

w placówce uczniowie powinni często myć ręce wodą z mydłem, korzystać w miarę potrzeby z 

płynów dezynfekujących, a także zasłaniać usta podczas kichania i kaszlu. Powinni pamiętać również 

o tym, żeby nie dotykać oczu, nosa i ust. Uczniom regularnie  będzie się przypominało  o 

obowiązującym na terenie szkoły regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. 

5. Uczniów obowiązuje obowiązek zachowania dystansu  między uczniami w przestrzeniach wspólnych 

oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust w takich miejscach jak korytarze, szatnia, toalety, biblioteka. 

6. Każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów szkolnych, nie przynosi do szkoły zabawek i rzeczy 

innych niż podręczniki i przybory szkolne. 

7. Kontakt rodziców i opiekunów z nauczycielem obywać się będzie głównie przez dziennik 

elektroniczny. Spotkanie na terenie szkoły odbywać się będą w  wyznaczonym do tego miejscu, po 

uprzednim ustaleniu terminu spotkania z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (przed 

wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura, obowiązuje założenie maseczki ochronnej oraz 

dezynfekcja rąk). 

8. Uczniowie będą spożywali śniadanie w salach lekcyjnych. 

9. Każdorazowo po lekcji w czasie przerwy, sale lekcyjne będą wietrzone. 

10. Korzystanie przez uczniów z toalety oraz przebywanie na korytarzu w czasie przerwy będzie 

rotacyjne i ustalane z nauczycielami uczącymi. 

11. Nauczyciele uczący w danej klasie ma dyżur z uczniami klasy w której uczy. 

12. Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą doprowadzani na obiady przez nauczyciela 

świetlicy. 

13. Podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu,  ograniczy się ćwiczenia i gry 

kontaktowe. W miarę  możliwość pogodowych zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na 

otwartej przestrzeni. 


