
 

 

Załącznik nr 1b 

 

Załącznik do REGULAMINU FUNKCJONOWANIA PODCZAS EPIDEMII COVID – 19  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 im. JANA STEFANA DWORAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  

– klasy IV-VIII 

I. Szkoła 

1. Nauczyciele NA PIERWSZEJ LEKCJI/ZAJĘCIACH ZAPOZNAJĄ UCZNIÓW z 

REKOMENDACJAMI MEN,MZ,GIS i wewnętrznymi ustaleniami w SP22 (zapisują w e-dzienniku). 

Nauczyciel pilnuje, żeby uczniowie przestrzegali reżimu sanitarnego, W razie nieprzestrzegania przez 

uczniów powyższych przepisów nauczyciel wpisuje uwagę lub zgłasza sprawę dyrektorowi. 

2. Nauczyciel i pracownik w trakcie lekcji/pracy pamięta o dezynfekcji stanowiska pracy. 

3. Uczniowie w danym dniu maja lekcje w jednej klasie, na przerwie następuje wietrzenie sali, a 

uczniowie w maseczkach wychodzą na korytarz. 

4. Wprowadzono zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

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

6. Po wejściu do szkoły i klasy należy dezynfekować ręce. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

8. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły zbędnych rzeczy. 

9. Uczeń zajmuje w klasie stałe, wyznaczone przez nauczyciela, miejsce. Obowiązuje zakaz zmiany 

miejsc. 

10.  Każdy uczeń musi mieć własne przybory, podręczniki. Obowiązuje zakaz wzajemnego pożyczania. 

11. We wspólnej przestrzeni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic. 

12. Po zajęciu miejsca przez ucznia, może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale musi ją założyć, gdy idzie do 

odpowiedzi. 

13. Na prośbę nauczyciela uczniowie zakładają maski lub przyłbice. 

14. W razie podejrzenia o infekcję uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę termometrem 

bezdotykowym, który będzie dezynfekowany po każdym badaniu. 

15. Jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy infekcji, uczeń musi zostać natychmiast odizolowany. 

Zostanie poinformowany Dyrektor i odpowiednie służby. Rodzice będą zobowiązani do odbioru 

dziecka. 

II. Przerwy 

1. Podczas każdej przerwy jest obowiązek wietrzenia klasy. 

2. Po lekcjach  nieparzystych wychodzą  na korytarz uczniowie z sal o numerach nieparzystych, a po 

lekcjach parzystych wychodzą na korytarz uczniowie z sal parzystych. Uczniowie, którzy są w 

klasach mają przerwę śniadaniową. Na długich (obiadowych) przerwach przy dobrej pogodzie 

uczniowie będą mogli przebywać na podwórku we wskazanych przez dyżurujących nauczycieli 

miejscach.  

3. Uczniowie przebywają na korytarzu w maseczkach lub przyłbicach,  zachowując dystans społeczny. 

4. Obowiązuje ruch prawostronny. 

5. Uczniowie nie mogą sami schodzić do szatni. 

6. Po zakończonych lekcjach nauczyciel, który ma ostatnią lekcję z klasą, schodzi do szatni i 

wyprowadza uczniów ze szkoły. 



 

 

III. Rodzice 

1. Dziecko do szkoły powinno przychodzić bez objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura). 

2. Jeśli uczeń ma alergię, która objawia się katarem bądź kaszlem, rodzic jest zobowiązany do 

powiadomienia o tym wychowawcy. 

3. Każdy rodzic ma obowiązek zapewnienia dziecku maseczki lub przyłbicy i/lub ewentualnie 

rękawiczek jednorazowych do pracy w pracowni komputerowej i na lekcjach wf-u. 

4. Każdy rodzic powinien zapewnić dziecku sprzętu z mikrofonem i kamerką, który będzie niezbędny w 

przypadku nauki zdalnej na platformie Teams. 

5. Jeśli u ucznia stwierdzi się podejrzenie o infekcję zobowiązuje się rodziców do odbioru dziecka. 

6. Rodzice mają obowiązek komunikowania się z pracownikami szkoły drogą elektroniczną lub 

telefoniczną. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest umówione spotkanie. Przed wejściem do 

budynku może wtedy nastąpić pomiar temperatury. 

7. Zobowiązuje się rodziców do podania aktualnych danych: adresu mailowego i numeru telefonu, w 

celu szybkiej i skutecznej komunikacji. 


