
Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 

w roku szkolnym 2021/2022 

(opracowany na podstawie wytycznych MEIN, MZ i GIS)

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

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

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3. 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.

4. Wszystkie  osoby  wchodzące  do  budynku  mają  możliwość  skorzystania  z  płynu  do

dezynfekcji rąk.

5. Opiekunowie  odprowadzający  dzieci  mogą wchodzić  do  budynku szkoły  lub  na  teren

szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie  powinni  przestrzegać  obowiązujących  zasad  związanych  z

bezpieczeństwem  zdrowotnym  obywateli,  m.in.  stosować  środki  ochronne  w

postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

6. Dyrekcja szkoły zaleca,  aby w celu zminimalizowania  przebywania osób trzecich na

terenie szkoły, dzieci poruszały się po terenie szkoły samodzielnie.

7. Rodzice 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.
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8. Uczniowie stosują maseczki w przestrzeni wspólnej tj. podczas wejścia do szkoły, na

korytarzach szkolnych, w bibliotece szkolnej do momentu  zajęcia miejsca, w stołówce

szkolnej podczas odbierania posiłku. Uczniowie mogą mieć nałożone maseczki podczas

zajęć lekcyjnych, jeżeli w taki sposób chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo.

9. Przebywanie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  jest  ograniczone  do  niezbędnego  minimum.

(tylko  osoby  bez  objawów  infekcji  lub  choroby  zakaźnej).  Są  one  zobowiązane  do

zastosowania  środków ochronnych  (maseczki),  zachowania  dystansu  od innych  osób

(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. 

10.Rodzice powinni bez zbędnej zwłoki reagować na próby kontaktu ze strony szkoły. 

11.W celu sprawdzenia temperatury dziecku wykazującemu objawy chorobowe używany

jest termometr bezdotykowy.

12.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg  oddechowych  (w  szczególności  temperatura  powyżej  38°C,  kaszel,  duszności),

uczeń  zostanie  skierowany  do  gabinetu  higienistki  szkolnej.  O  sytuacji  zostaną

niezwłocznie powiadomieni rodzice.

13.Rodzice/ opiekunowie  zobowiązani są odebrać dziecko wskazujące objawy chorobowe

bez zbędnej zwłoki.

14.W czasie przerw oraz przed lekcjami uczniowie przemieszczają się schodami zgodnie z

zasadą, że schody na początku korytarza służą do wchodzenia, a na końcu korytarza do

schodzenia. W ten sposób, aby ruch po schodach odbywał się tylko w jednym kierunku.

15.W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

16.Bezwzględnie  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk  (po

przyjściu  do  szkoły  należy  bezzwłocznie  umyć  ręce),  ochrona  podczas

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

17.W salach nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

18.Sprzęt  i  materiały  wykorzystywane  podczas  zajęć  praktycznych  jest  na  bieżąca

czyszczony i dezynfekowany. 
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19.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada

szafki.  Uczniowie  nie  mogą  wymieniać  się  przyborami  szkolnymi  między  sobą.

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

20.Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe jest regularnie czyszczona z użyciem

wody z detergentu/ środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest myta

przy użyciu wody z detergentem po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po

każdym jego użyciu przez daną klasę. 

21.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

22.W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

powietrzu na terenie szkoły.

23.Wyjścia  uczniów  odbywają  się  w  miejsca  otwarte,  np.  park,  las,  tereny  zielone,  z

zachowaniem  dystansu  od  osób  trzecich  oraz  zasad  obowiązujących  w  przestrzeni

publicznej.  Wyjścia  grupowych  i  wycieczek  do  zamkniętych  przestrzeni  będą

każdorazowo odbywały się za zgodą rodziców uczniów.

24.Uczeń  nie  powinien  zabierać  ze  sobą  do  szkoły  niepotrzebnych  przedmiotów.

Ograniczenie  to  nie  dotyczy  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w

szczególności  z  niepełnosprawnościami.  W  takich  przypadkach  dzieci  nie  powinny

udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o

regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

25.Zasady  obowiązujące  w  świetlicy  szkolnej  określa  Regulamin  świetlicy  szkolnej  w

Szkole Podstawowej nr 23 im. Tadeusza Różewicza. Zajęcia świetlicowe odbywają się

w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 

26.W szkole nie jest prowadzony sklepik szkolny.

27.Zajęcia pozalekcyjne, w których biorą udział uczniowie różnych klas odbywają się w

małych  grupach,  po  zakończeniu  zajęć  obowiązkowych.  Przed  rozpoczęciem  i  po

zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne

wietrzenie sal.
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28.Dla książek oddawanych do biblioteki obowiązuje dwudniowy okres kwarantanny.

29.Uczniowie szkoły mają możliwość regularnego korzystania z opieki stomatologicznej na

zasadach zgodnych z wytycznymi MZ i GIS. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021

str. 4


