
Organizacja pobytu uczniów klas IV – VIII w szkole  

od 1 września 2021 r. 

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 wchodzą i schodzą po schodach prawą stroną. 

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

pod bieżącą wodą. 

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

12. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń może zdjąć maseczką . 

13. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników. 

14.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy 

uczniów ze SPE. 

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

śniadanie itp. 

16.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. 

17.Podczas przerw uczniowie pozostają w wyznaczonych sektorach z wyjątkiem pójścia do toalety, 

pamiętając o zachowaniu odpowiedniego dystansu. 

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

19.Dzieci zapisane na obiady spożywają posiłek zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

20.Na terenie szkoły - poza salą dydaktyczną oraz szatnią sportową – uczniowie zobowiązani są 

zakładać maseczki. 

21.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. 

22.Uczniowie po przebraniu się zakładają maseczki i ustawiają się w wyznaczonych sektorach i 

oczekują na szkolny autobus. 

23.Po skończonych zajęciach dopuszcza się możliwość używania telefonu komórkowego przez 

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

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

pracowniach i salach lekcyjnych obowiązują odrębne Regulaminy. 

25.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 


