
REGULAMIN I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ DLA KLASY O,,A’’ W CZASIE PANDEMII 

                                         W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

1.Uczniowie klas 0 wchodzą do szkoły w maseczkach wejściem (schodami) od 

strony boiska tylko w godzinach 7.00-7.30. Dezynfekują ręce. 

2 Dzieci nie przychodzą wcześniej , a rodzice - opiekunowie nie wchodzą do 

budynku szkolnego. Rodzic - opiekun ucznia zobowiązany jest do punktualnego 

przyprowadzania dziecka do szkoły. 

3.W wyjątkowych sytuacjach rodzic -opiekun korzysta z dzwonka przy drzwiach 

wejściowych. 

4.Uczniowie chodzą do klasy i dopiero po zajęciu miejsca w ławce zdejmują 

maseczki lub pozostają w nich [decyzja rodziców]. 

5.Szatnią dla dzieci klasy 0 jest klasa. Nie korzystają z dotychczasowych szatni. 

6.Uczniowie korzystają wyłącznie z płynów do dezynfekcji udostępnianych przez 

szkołę (nie dotyczy uczniów z zaleceniami lekarskimi). 

7.Uczniowie korzystają z toalety tylko znajdującej się naprzeciwko sali lekcyjnej. Po 

toalecie dezynfekują ręce. 

8.Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się także w każdej klasie. 

9.Uczniowie pracują w systemie bezdzwonkowym. Nauczyciel reguluje 

organizowanie przerw oraz wietrzy salę lekcyjną adekwatnie do potrzeb 

psychologiczno-fizycznych dzieci oraz według zaleceń GIS-u. 

10. Rodzice - opiekunowie podają numery telefonów kontaktowych do osób 

upoważnionych do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku złego 

samopoczucia. 

11. W szkole będą 3 przerwy obiadowe. Korzystanie ze stołówki szkolnej będzie 

uzależnione od planu lekcji. Opłaty za obiady będą dokonywane w gabinecie pani 

intendentki, a wejście do niego znajduje się od strony siedziby ZNP (z boku szkoły). 

12. Rodzic zobowiązany jest do codziennego korzystania, sprawdzania wiadomości 

na e-dzienniku w celu uzyskania aktualnych informacji. 

13.Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych ( piórnik, kredki, 

itp. 

14.Dzieci nie przynoszą do klasy żadnych zabawek. 

15.W czasie pandemii nie będą odbywały się żadne masowe imprezy, uroczystości 

klasowe i szkolne ani wycieczki szkolne. 

16.Dziecko, które przed wyjściem na lekcje ma oznaki chorobowe, zostaje w domu. 

17.Uczeń uczęszczający do świetlicy otrzyma stosowny regulamin. 

18.Ze względów bezpieczeństwa lekcje wych. fizycznego w większości będą 

odbywały się w formie spacerów na świeżym powietrzu. 

19.Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, 

które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka 

ze szkoły. 


