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ORGANIZACJA POBYTU UCZNIÓW KLAS IV – VIII 

W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

Szanowni Państwo! 

Aby nasz wspólny pobyt w szkole przebiegał w pełnej zrozumienia atmosferze dbałości o 
zdrowie uczniów i pracowników szkoły zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ, prosimy o 

zapoznanie się z procedurami organizacji pracy w szkole i stosowanie się do wskazówek 
dotyczących zadań prewencyjnych rodziców. 

Z góry dziękujemy za współpracę! 

Zadania i postępowanie prewencyjne rodziców/opiekunów uczniów:  

1. Przestrzeganie regulaminu funkcjonowania placówki.  

2. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.  

3. Przekazywanie dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia 
dziecka.  

4. Przekazywanie informacji o domownikach przebywających na kwarantannie.  

5. Respektowanie procedury szybkiego kontaktu tj. odbieranie telefonów ze szkoły 
oraz wiadomości w e-dzienniku Librus, a w razie konieczności odebranie chorego 
dziecka ze szkoły.  

6. Zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z 
placówki oraz zapewnienie odpowiedniego opakowania do przechowywania 
maseczek (zamykane pudełko, woreczek strunowy, saszetka itp.), w chusteczki 
higieniczne, ewentualnie żele, płyny dezynfekujące do indywidualnego użytku. 
Niezbędne jest posiadanie przez ucznia worka na obuwie pozostawiane w szatni. 

7. Dopilnowanie dziecka, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 
czy zabawek.  

8. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem i niepodawanie ręki na 
powitanie, zachowywanie dystansu społecznego, niedzielenie się posiłkami, 
napojami i in. produktami spożywczymi.  

9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 
kichania czy kasłania.  
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10. Unikanie transportu publicznego oraz przewozu autobusem szkolnym, w którym 
obowiązują zasady transportu publicznego (w miarę możliwości dowożenie lub 
przyprowadzanie dziecka we własnym zakresie).  
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1. W czasie zajęć na terenie szkoły priorytetem będzie dbałość o zdrowie ucznia. Zgodnie z 

wytycznymi wszystkich obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek 
objawów chorobowych. Przez objawy, rozumie się: podwyższoną temperaturę 
ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z 
oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, biegunkę. 

3. Zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ rodzic nie wchodzi na teren szkoły. 
4. Uczniowie są proszeni o zachowanie cierpliwości i spokoju, gdy zaistnieje konieczność 

oczekiwania na wejście do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Pracownicy czuwają nad bezpiecznym wejściem dzieci do szkoły, nadzorując odstępy 
czasowe pomiędzy kolejnymi uczniami. 

6. Dziecko po wejściu do szkoły: 

a) jeżeli ma rękawiczki, zdejmuje je, wyrzuca do kosza, dezynfekuje ręce, nie zdejmując 
maseczki zmienia obuwie, zostawia nakrycie wierzchnie i ponownie dezynfekuje ręce;  

b) w szatni uczniowie są zobowiązani zachować bezpieczne odległości.  

7. Z szatni uczniowie udają się do toalety, aby umyć ręce. 

8. Następnie do szafek, aby pobrać niezbędne materiały (podręczniki, strój sportowy, 

materiały plastyczne). 

9. Uczniowie przechodzą do wyznaczonych dla klas sektorów. W przypadku zajęć W-F-u, 

uczniowie schodzą do wyznaczonego obszaru przy bloku sportowym.  

10. Uczniowie wchodzą i schodzą po schodach prawą stroną.  

11. Uczniowie przebywają w tej samej sali lekcyjnej podczas wszystkich zajęć z wyjątkiem 

lekcji wychowania fizycznego i informatyki.  

12. Przed wejściem do sali lekcyjnej nauczyciel przypomina uczniom o częstym myciu rąk 

mydłem pod bieżącą wodą, odnotowując to na karcie monitorowania czynności 

sanitarnych. 

13. Czas zajęć oraz przerw reguluje nauczyciel na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ. 

14. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zdejmuje osłonę twarzy i wkłada ją do swojego 

pojemnika. 

15. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.   

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy uczniów ze SPE.  

17. Po zakończonej lekcji uczniowie opuszczają salę lekcyjną w maseczkach, zabierając ze 

sobą śniadanie itp. 

18. Na przerwach uczniowie (po uprzednim umyciu lub zdezynfekowaniu rąk) spożywają 

własne jedzenie i picie. Korzystają z własnych chusteczek higienicznych. Podczas 

posiłku maseczkę należy umieścić we własnym pojemniku.  

19. Podczas przerw uczniowie pozostają w wyznaczonych sektorach z wyjątkiem pójścia do 

toalety, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego dystansu.  

20. Przemieszczanie się po budynku szkoły np. do biblioteki, gabinetu pielęgniarki, 

specjalistów, do sekretariatu odbywa się w porozumieniu z wychowawcą  lub 

nauczycielem dyżurującym. 

21. Podczas przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta i wietrzona. 

22. Dzieci zapisane na obiady spożywają posiłek zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
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23. Na terenie szkoły - poza salą dydaktyczną oraz szatnią sportową -  uczniowie 

zobowiązani są zakładać maseczki lub przyłbice.  

24. Po ostatniej lekcji uczniowie zanim udadzą się do szatni, mogą zostawić w swoich 

szafkach np. podręczniki, strój na wf itp., po czym udają się do szatni.  

25. Uczniowie po przebraniu się  zakładają maseczki i ustawiają się w wyznaczonych 

sektorach i oczekują na szkolny autobus.  

26. Po skończonych zajęciach dopuszcza się możliwość używania telefonu komórkowego 

przez uczniów na terenie szkoły wyłącznie w celu kontaktu uczeń-rodzic. 

27. W bibliotece szkolnej, jadalni,  świetlicy, sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych oraz 

w pracowniach i salach lekcyjnych obowiązują odrębne Regulaminy. 

28. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w trakcie zajęć uczeń zgłasza je 

natychmiast nauczycielowi. 

 
 
 

Drodzy Rodzice!  
Przypominamy i informujemy, że dla własnego bezpieczeństwa każdy uczeń, 
nauczyciel i pracownik szkoły jest zobowiązany do zachowania dystansu 
społecznego w każdej przestrzeni szkoły oraz reżimu sanitarnego dotyczącego 
mycia i dezynfekcji rąk.   
  
 
 

Reżim sanitarny obowiązuje na terenie całego obiektu  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ładach.  

 


