
 

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej 
w Zmiennicy dla klas I-III  

 
Organizacja zajęć w szkole 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.              
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie 
środków ochronnych: osłona ust i nosa).  

3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z 
płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych           
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  

6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust      
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (RODZIC JEST 
OBOWIĄZANY DO ODEBRANIA DZIECKA WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU).  

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli 
szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do 
domu.  

9.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły (RODZIC MUSI TAK PRZYGOTOWAĆ STRÓJ 
DZIECKA ABY BYŁA MOŻLIWOŚĆ CZĘSTEGO WYJŚCIA NA ŚWIEŻE POWIETRZE).  



10.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
11. W miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w 

świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa. 
 

12. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  
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Dyrektor Szkoły Jan Piotrowski 


