
REGULAMIN ORGANIZACJI I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA                    

W SZKOLE PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA                               

I ZWALCZANIA COVID- 19 

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka                                 

w Mikołowie 

na podstawie wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                        

od 1września 2021 r.  

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej                                             

oraz gdy nie został nałożony na n iego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

Rekomenduje się, o ile to możliwe,  ograniczenie korzystania z transportu publicznego,                    

na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa. 

Podczas dowozu uczniów organizowanego przez szkołę obowiązują przepisy ogólne 

dotyczące transportu publicznego, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa. 

 

 

1. RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIA 

 

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                              

w przestrzeni publicznej. 

2. Opiekun odprowadzający dziecko/dzieci do szkoły nie wchodzi na teren szkoły. Do przestrzeni 

wspólnej (hol szkoły) opiekunowie wchodzą w  wyjątkowych sytuacjach po naciśnięciu dzwonka 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych do szkoły. 

3. W przestrzeni wspólnej rodzic/opiekun dziecka przestrzega odległości 1,5 m od innych dzieci, 

rodziców i pracowników szkoły. 

4. Podczas przebywania na terenie szkoły rodzic/opiekun stosuje maseczkę osłaniającą usta              

i nos (maseczka), rękawiczki lub odkaża ręce środkiem dezynfekującym.  

5. W sprawach dotyczących dziecka rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się                               

z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie (tel.32 22 62 468). 

6. W nagłych i trudnych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni spotykają się z nauczycielem po 

uprzednim ustaleniu daty, godziny oraz miejsca spotkania.  



7. Nauczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na prośbę rodzica/opiekuna prawnego   w ciągu 24 

godzin dni roboczych i w razie konieczności ustalić z rodzicem termin oraz miejsce spotkania.  

8. W razie zauważenia u dziecka objawów infekcji górnych dróg oddechowych lub choroby 

zakaźnej rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko w domu. 

9. Po zauważeniu w szkole u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych lub chorobę zakaźną, zostanie ono odizolowane. Pracownik szkoły niezwłocznie 

powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

10. Rodzice dziecka / prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do 

zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz                                

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 

 

 

2. UCZNIOWIE 

 

1. Uczeń po wejściu i przed wyjściem z placówki bezwzględnie myje  ręce ciepłą wodą                

z mydłem. 

 

2. Podczas wchodzenia do szkoły oraz w trakcie przebywania w części wspólnej uczeń 

ma zasłonięte usta i nos maseczką. 

 

3. Uczeń, po zostawieniu rzeczy w szafkach szkolnych, udaje się prosto do sali lekcyjnej zgodnie 

z harmonogramem zajęć / przydziału do grup. 

4. Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej  sali. 

5. Przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają w wyznaczonej sali lekcyjnej pod opieką 

nauczyciela. 

6. Uczeń korzysta tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych. Nie pożycza ich 

innym uczniom. 

7. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły zabawek oraz innych niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Śniadanie uczniowie spożywają w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad higieny. 

9. Obiad uczniowie jedzą na jadalni szkolnej, wg ustalonego  harmonogramu,                                    

z zachowaniem zasad higieny. 

 

10. Nie można organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 



11. W sali lekcyjnej uczeń nie jest zobowiązany do noszenia maseczki. 

12. W trakcie pobytu w szkole uczeń jest zobowiązany do częstego mycia rąk wodą z mydłem. 

13. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu, unika dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Uczeń jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia złego samopoczucia pracownikowi 

szkoły. 

15. W razie wystąpienia objawów chorobowych , do czasu pojawienia się rodzica, uczeń zostanie 

pod opieką wyznaczonego przez dyrektora lub wicedyrektora pracownika szkoły.  

16.  Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywać się będą po zakończeniu zajęć 

obowiązkowych.  

 

 

3.  ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

 Przygotowanie do zajęć 

1. Przerwę przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie spędzają w wyznaczonym miejscu 

pod opieką nauczyciela. 

2. Uczniowie przychodzą na zajęcia z własnym strojem dostosowanym do aktualnych warunków 

pogodowych i spakowanym w worek.  

4. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą z mydłem. 

5. Każdy uczeń powinien posiadać własną, podpisaną  butelkę z wodą. 

 

 Korzystanie z szatni 

1. Uczniowie pod opieką nauczyciela udają się do szatni. 

2. Uczniowie zajmują wyznaczone szatnie zachowując bezpieczny dystans, układają rzeczy 

osobiste w taki sposób, aby nie miały styczności z rzeczami innych osób. 

3. Uczeń po zmianie stroju niezwłocznie udaje się na miejsce zbiórki wyznaczone przez 

nauczyciela. 

 

 Zasady zachowania w trakcie zajęć wychowania fizycznego 

1. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, wykonują polecenia nauczyciela zachowując 

bezpieczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust. 



2.  Podczas kichania czy kasłania zasłaniają usta i nos zgiętym łokciem. 

3. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi pogorszenie stanu zdrowia. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się głównie z wykorzystaniem boisk zewnętrznych       

i z zachowaniem dystansu między innymi grupami ćwiczącymi. 

5. Uczniowie korzystają tylko ze zdezynfekowanego sprzętu sportowego wyłącznie za zgodą 

nauczyciela. 

 

 Zakończenie zajęć wychowania fizycznego 

1. 5 min przed dzwonkiem na przerwę uczniowie pod opieką nauczyciela, udają się do szatni. 

2. Po przebraniu uczniowie myją ręce wodą z mydłem. 

3. Po zajęciach uczniowie udają się  do sali, w której mają następną lekcję, a w przypadku, gdy 

jest to ostatnia lekcja, udają się do domu. 

Uczniowie nadal zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu szatni, 

regulaminu sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych oraz innych regulaminów obowiązujących 

w szkole. 

 

 

4. STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

1. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej według ustalonego 

harmonogramu. 

2. Spożywanie posiłków  odbywać się będzie przy stolikach  z rówieśnikami z danej klasy. 

Miejsce przy stoliku wskazuje wychowawca świetlicy dyżurujący na stołówce szkolnej.  

3. Po opuszczeniu stołówki przez uczniów, obsługa  wietrzy pomieszczenie, dezynfekuje blaty 

stołów i oparcia  krzeseł  po  każdej grupie. 

4. Nauczyciele w klasach są zobowiązani  do przypominania, aby uczniowie przed każdym 

posiłkiem umyli ręce. 

5. Wyznaczeni wychowawcy świetlicy pełniący dyżur w stołówce  dezynfekują ręce płynem. 

Podają uczniom posiłki do stolików i  odbierają naczynia. 

6. Wyznaczeni  wychowawcy świetlicy dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywania  

obiadu przez dzieci  w stołówce szkolnej. 



7. Do   stołówki   dzieci z klas  I-III przyprowadzane są i odprowadzane przez wyznaczonego 

wychowawcę świetlicy lub nauczyciela. 

 

 

5. ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub chorobę zakaźną oraz gdy nie zamieszkują z osobą przebywającą w izolacji                     

w warunkach domowych. 

2. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej przyprowadzani są i odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych. 

3.Rodzic/opiekun chcący odebrać dziecko ze świetlicy, dzwoni do drzwi wejściowych, zgłasza 

swoją obecność pracownikowi szkoły i czeka na dziecko przed wejściem do szkoły. 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust. 

5. Uczniowie klas I-III po zakończonych zajęciach odprowadzani są do świetlicy przez 

wychowawcę klasy lub wychowawcę świetlicy. 

6. W miarę możliwości świetlica będzie prowadziła zajęcia  na świeżym powietrzu.  

8. W świetlicy wychowankowie powinni mieć własne przybory (kredki, ołówki itd.), których nie 

pożyczają kolegom i koleżankom. Nie wolno przynosić własnych zabawek i innych 

przedmiotów. 

 

6. BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie wg ustalonego harmonogramu. 

2. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z biblioteki szkolnej z zachowaniem dystansu 

pomiędzy osobami w niej przebywającymi oraz z obowiązkiem zasłaniania maseczką nosa i 

ust.  

3. Uczniowie nie mogą samodzielnie korzystać z księgozbioru. Książki i czasopisma podaje 

bibliotekarz. 

 

4. Książki zwrócone do biblioteki zostaną odłożone i przejdą 2 dniową kwarantannę zanim   

znów trafią do obiegu czytelniczego. Ta sama procedura dotyczy książek, albumów, atlasów, 

słowników, itp. wypożyczanych przez uczniów lub nauczycieli na zajęcia lekcyjne. 



8. W kąciku czytelniczym jednocześnie mogą przebywać 4 osoby  (po 2 osoby przy stoliku). 

Czytelnicy mogą skorzystać  z książek lub czasopism (1-3 sztuk jednorazowo) podanych przez 

bibliotekarza,  nie wymieniają ich samodzielnie. Po skorzystaniu wszystkie czasopisma i książki 

są odkładane na  wskazane miejsce i po 2 dniach wracają na  półki. Po każdej osobie 

korzystającej z kącika  czytelniczego  bibliotekarz dezynfekuje stolik i krzesło.                     

9.  Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone. 

 

 

 

     


