
Regulamin bezpiecznego 

zachowania w placówce. 

 
1. Uczniowie wchodzą wejściem głównym od Łukasiewicza i wejściem od ulicy Teatralnej – 

dotychczasowe wejście do szkoły. Wychodzą wyjściem przy gabinecie pedagogów. 

2. Po wejściu do placówki dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym i przechodzą na pierwsze 

piętro. 

3. Swoje rzeczy uczniowie mają ze sobą i pozostawiają w swojej klasie. 

4. W swojej klasie uczeń zajmuje stale to samo miejsce, na wszystkich lekcjach. 

5. Zakazane są wszelkiego rodzaju gesty powitań, przytulania, uścisków na terenie szkoły. 

6. Na korytarzach przemieszczamy się pojedynczo, zachowując co najmniej metrową odległość. 

Podczas przerw na korytarzach placówki uczniowie noszą maseczki lub przyłbice. W klasach 

nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

7. Na korytarzach, na podłodze są zaznaczone punkty ułatwiające  zachowanie bezpiecznej 

odległości pomiędzy uczniami w czasie przerwy. 

8. Obowiązuje ruch prawostronny w poruszaniu się po szkole – bezwzględnie. 

9. Systematycznie i zgodnie z instrukcją uczniowie myją ręce. 

10. W klasach jest środek do dezynfekcji, z którego w razie potrzeby korzystają uczniowie. 

11. Nauczanie będzie się odbywało w blokach przedmiotowych. Nauczyciel będzie decydował                        

o czasie przerwy, aby zróżnicować chwile wolne dla uczniów, a równocześnie zmniejszy ilość 

osób na korytarzach. 

12. Rodzice i inne osoby przychodzące do szkoły muszą korzystać z maseczek. 

13. Do szkoły nie można przychodzić z katarem, bólem głowy, temperaturą. Rodzice lub sam 

uczeń codziennie powinni kontrolować temperaturę i w przypadku podwyższonej 

temperatury uczeń pozostaje w domu. Informacja na Librus do wychowawcy jest 

równoznaczne z usprawiedliwieniem. 

14. Zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z zaleceniami MEN będą się odbywały na świeżym 

powietrzu, bez gier kontaktowych. Uczeń musi dostosować ubranie na zajęcia  wychowania 

fizycznego do temperatury zewnętrznej. 

15. W każdej klasie znajdują się instrukcje MEN  z zasadami postępowania. 

16. W przypadkach, kiedy stan zdrowia np. alergia, astma może rzutować na obawy innych,                     

że uczeń może być chory, rodzice mogą wystąpić o nauczanie domowe. 

17. W przypadku złego samopoczucia ucznia w czasie pobytu w szkole, zostaje on odizolowany                           

i wzywamy rodziców do odbioru dziecka ze szkoły. 

18. Dystans społeczny to podstawa bycia w szkole. Brak takiego dystansu może być przyczyną 

zarażenia się wirusem, a w konsekwencji 2 tygodniową kwarantanną całej rodziny. 


