
Regulamin wejścia/wyjścia na teren placówki dla uczniów klas IV-VIII: 

1. Wstęp na teren placówki dla uczniów klas IV-VIII możliwy jest głównym wejściem od 

godziny 7.45 do godziny 8.00 oraz na przerwę przed planowym rozpoczęciem zajęć przez 

uczniów. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły wcześniej niż przerwa przed pierwszą planową 

lekcją, nie zostaną wpuszczeni na teren placówki.  Poza wyznaczonymi godzinami wstęp do 

szkoły może odbywać się wyłącznie po użyciu sygnału dźwiękowego umieszczonego przy 

wejściu.  

2. Wyjście z placówki dla uczniów klas IV-VIII po zakończonych zajęciach odbywa się 

wejściem głównym. 

3.  Uczniowie mogą opuścić budynek szkoły wyłącznie na przerwie odbywającej się na terenie 

wokół szkoły pod nadzorem nauczycieli lub po zakończeniu zajęć. Niedopuszczalne jest 

samodzielne oddalanie się ucznia poza budynek szkolny w czasie zajęć lekcyjnych                                       

i dodatkowych. 

4. Wejście do placówki i/lub wyjście z placówki jest nadzorowane przez osoby wyznaczone 

przez dyrektora placówki.   

5. Na teren placówki bezwzględnie mogą wchodzić uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na 

kwarantannie domowej lub w izolacji domowej na podstawie decyzji organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

6. Przy wejściu do szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy 

drzwiach wejściowych. 

7. Przy wejściu do szkoły oraz we wszystkich częściach wspólnych (korytarzach, toaletach itp.) 

obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust przy użyciu własnych maseczek/przyłbic itp. 

8. Uczniowie po wejściu do szkoły przechodzą na wyższe piętra szatnią. Obowiązuje zakaz 

poruszania się uczniów klas IV-VIII wysokim parterem- jest on wyłączony z użytku. 

9. Osłonę nosa i ust można zdjąć po zajęciu swojego miejsca w ławce, po wyraźnym 

komunikacie nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

10. Uczeń ma obowiązek: 

- przychodzić do szkoły zgodnie z planem zajęć, nie wcześniej niż 10-15 minut przed 

rozpoczęciem lekcji, 

-  stosowania się do procedur reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, osłona nosa i ust w 

częściach wspólnych budynku, dystans społeczny pomiędzy uczniami), 



-  posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na 

swoim stoliku szkolnym, w tornistrze/plecaku. Obowiązuje zakaz wymieniania się 

przyborami szkolnymi, 

-  nie przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 


