
REGULAMIN PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020 

(wprowadzony w związku z obowiązującym na terenie kraju zagrożeniem 

epidemiologicznym) 

1. Zalecenia ogólne obowiązkowe dla wszystkich uczniów: 

- do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi; jeżeli wystąpią objawy 

wskazujące możliwość zachorowania (katar, kaszel, podwyższona temperatura) należy 

pozostać w domu, 

- do szkoły można wchodzić tylko wyznaczonymi drzwiami, 

- przed wejściem należy odkazić dłonie, 

- przed wejściem do szkoły zostanie dokonany pomiar temperatury, 

- na terenie szkoły, z wyjątkiem klas i sali gimnastycznej, obowiązuje noszenie 

maseczek, 

- każda klasa ma swoją izbę lekcyjną, 

- jeśli zaistnieje sytuacja konieczności podziału klasy na grupy do dyspozycji jest 

pracownia komputerowa oraz stołówka, 

- należy po każdej lekcji wietrzyć klasę, 

- na przerwę wychodzimy w miarę możliwości na boisko i teren przy szkole. 

2. Rozwiązania szczegółowe:  

- od 1 września uczniowie będą rozpoczynali zajęcia o różnych godzinach: 

• godz. 8.00 – klasa 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B 

• godz. 8.15 – klasa 1, 2, 3, 4 

- klasy rozpoczynające zajęcia od godz. 8.00 wchodzą głównym wejściem 

- klasy rozpoczynające zajęcia od godz. 8.15 wchodzą od strony remizy 

- na wszystkich ciągach komunikacyjnych podczas przerw obowiązuje noszenie 

maseczek 

- tylko w czasie lekcji, w swojej klasie uczniowie mogą przebywać bez maseczek 

- podczas przerw obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m 

- uczniowie w miarę możliwości (jeśli pozwolą warunki atmosferyczne) zobowiązani 

są do spędzania przerw na świeżym powietrzu 

- jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na spędzenie przerw na świeżym 

powietrzu, będą obowiązywały rejony (zony): 

• klasy 1, 2, 3 – korytarz na parterze 

• klasy 4, 5, 7A – duży hol na parterze 



• klasy 6, 7B, 8A, 8B – korytarz na piętrze 

 

Wyznaczone miejsca do wejścia do szkoły rano obowiązują również po zakończeniu 

zajęć. 

Wyżej wymienione zasady obowiązują do odwołania. 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Uczeń ćwiczy we własnym stroju sportowym, który po każdych zajęciach jest 

zabierany do domu. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi bez jakichkolwiek oznak 

chorobowych. 

3. Lekcje wychowania fizycznego mogą być organizowane na sportowych obiektach 

otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, 

boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, 

siłownie zewnętrzne i inne o podobnym charakterze lub w terenie (las, park). 

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Należy w 

maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi 

obiektu. 

5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu 

sportowego na podstawie planu pracy szkoły. Zalecana jest minimalizacja liczby 

uczestników na zajęciach. 

6. Na trasie przemieszczania: klasa – sala gimnastyczna – boisko uczniowie mają 

obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych lub zachowywać się zgodnie w 

aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. 

7. Administrator obiektu lub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób 

poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym 

wskazaniem godzin i miejsc realizacji lekcji, dróg przemieszczania, możliwości 

kontaktu z nauczycielem itp. Na obiekcie, w widocznym miejscu, powinna być 

umieszczona tablica informacyjna, na której przedstawiono informacje o 

obowiązujących procedurach. 



8. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany wietrzyć salę gimnastyczną, części 

wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

9. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają 45 minut. W wyjątkowych 

sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można 

skrócić, jednak nie bardziej niż do 30 minut. 

10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz samodzielnego poruszania się w 

pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest, aby administrator 

obiektu udostępnił WC z umywalką oraz dozownik płynu dezynfekującego. 

11. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w 

okresie zagrożenia epidemiologicznego. 

12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja 

rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji 

zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć. 

13. Nauczyciel prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w razie 

potrzeby w rękawiczkach ochronnych. Uczeń, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma 

obowiązku stosować maseczki i rękawiczek. 

14. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami lekcyjnymi w celu 

bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

15. W trakcie zajęć uczniów i nauczyciela obowiązuje zachowanie odległości nie 

mniejszej niż 2 metry od siebie. 

16. Zawodnicy i nauczyciel przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Uczniowie mają 

obowiązek zachowania bezpieczeństwa sanitarnego podczas korzystania z szatni. 

17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie 

przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu 

piłki, materace, płotki.  

18. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy 

powitaniu i pożegnaniu po zajęciach, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

20. Nauczyciela bezwzględnie obowiązuje aktualizacja obecności na zajęciach w 

dzienniku lekcyjnym. 



 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

§ 1  

1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności placówki. 

2. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków 

do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

wychowanków.  

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:  

- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,  

- pomoc w odrabianiu lekcji,  

- organizowanie gier i zabaw ruchowych,  

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

- współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych 

i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz 

rocznych planów pracy, 

- pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły,  

- zapewnienie możliwości spożycia posiłku.  

4. Oprócz zadań wymienionych w ust. 3 świetlica może organizować:  

1) zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy,  

2) imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe).  

 

 § 2  

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie placówki:  

1) dojeżdżający do szkoły,  

2) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,  

3) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.  

2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.  

 

 § 3  



Do świetlicy przyjmuje się na prośbę ucznia, na prośbę rodziców, na wniosek wychowawcy.  

§ 4  

Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor placówki. 

 

§ 5  

1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.  

2. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku.  

 

§ 6  

1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planem pracy Szkoły oraz programem 

wychowawczym szkoły.  

 

§ 7  

1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych. 

2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.  

 

§ 8  

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy 

świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie 

i zabezpieczenie.  

2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać 

obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

  

§ 9  

1. Środki do dezynfekcji umieszczone są w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez 

dzieci pod nadzorem opiekuna.  

2. Świetlica powinna być wietrzona przynajmniej, co godzinę podczas przebywania dzieci, 

a szczególnie przed ich przyjściem po przeprowadzeniu dezynfekcji. 



3. Uczeń nie powinien przynosić na świetlicę rzeczy niepotrzebnych, chyba, że są to dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI 

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele  

i   inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły. 

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu 

biblioteki. 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je, czytając 

lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając w czasie zajęć lekcyjnych.  

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni. 

5. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.  

Jednorazowo można wypożyczyć jedną lekturę. 

6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych 

powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek. 

7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik 

przed wypożyczeniem   powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub  

          oddać inną wskazaną przez bibliotekarza. 

9. W bibliotece należy zachować ciszę, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym. 

10. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz 

korzystania z telefonów komórkowych. 

11. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do  

           biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

12. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem  

           rozliczyć się z biblioteką. 

13. W związku ze stanem epidemii: 

A) przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk. 

B) ograniczono dostęp do księgozbioru w wolnym dostępie i katalogów kartkowych. 



C) w bibliotece może przebywać jednocześnie dwóch uczniów w maseczkach 

zachowując bezpieczną odległość od siebie i bibliotekarza 1,5m. 

D) kontakt z czytelnikiem odbywać się będzie również za pośrednictwem okienka 

biblioteki. 

E) książki odbywają kwarantannę – przechowywane są w specjalnych pojemnikach 

oznaczonych datą przez 48 godzin. Ich ponowna możliwość wypożyczenia ma miejsce 

dopiero po upływie kwarantanny. 

14. Nieprzestrzeganie zasad ładu i porządku może spowodować uzyskanie przez ucznia 

uwagi w e-dzienniku, lub obniżonej oceny z zachowania. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOWOZU UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW 

§ 1  

Zasady ogólne 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel – wychowawca zbiera od rodziców 

oświadczenie czy dziecko będzie korzystało z dowozu. Listę uczniów korzystających 

z dowozu przekazuje do dyrektora szkoły.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zgodę rodziców na pomiar 

temperatury ucznia.  

3. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusów zostają zapoznani na początku roku 

szkolnego. Zmiany w rozkładzie będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.  

4. Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów po 

stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków dochodzących do autobusu oraz 

wracających do domu po przywozie do swoich miejscowości odpowiedzialność 

ponoszą rodzice. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków w czasie przejazdu odpowiada opiekun 

autobusu.  

7. Opiekun autobusu ponosi odpowiedzialność za uczniów i wychowanków dowożonych 

od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili 

odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia i wychowanka 

na przystanku w swojej miejscowości. Dzieci sześcioletnie i młodsze są wysadzane na 

przystanku tylko w obecności ich opiekuna. 

8. Uczniom i wychowankom podczas jazdy nie wolno: 



1) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna autobusu, 

2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 

3) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa dla jadących w nim osób, 

4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

5) rozmawiać z kierowcą. 

9.  Uczeń i wychowanek ma obowiązek: 

1) punktualnie przychodzić w wyznaczone miejsca odjazdu autobusu, 

2) czekając na przyjazd autobusu przestrzegać zasad właściwego zachowania, by 

pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i innym dojeżdżającym uczniom, 

3) bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu oraz 

opiekuna autobusu. 

10. Opiekun autobusu współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej 

organizacji dowozów, zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa oraz 

poprawy ich zachowania. 

11. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora, 

czyli Gminę Ślesin o planowanych zmianach w terminach dowozu uczniów 

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.  

12. Zwolnić ucznia z dowozu rodzice mogą w dowolnej formie – pisemnie, elektronicznie 

lub telefonicznie u dyrektora szkoły.  

§ 2 

Zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 

1. Uczniowie i wychowankowie wsiadają i wysiadają z autobusu tylko w ustalonym 

przez organizatora, czyli Gminę Ślesin, miejscu. Podczas oczekiwania na autobus 

należy zachowywać dystans społeczny wynoszący 2 m oraz przestrzegać obowiązku 

zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.  

2. Autobusem można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa 

liczby miejsc siedzących. 

3. Uczniowie i wychowankowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez 

opiekuna autobusu, co drugie miejsce siedzące. 

4. W autobusie należy stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy 

odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy. 



5. Przed wejściem do autobusu opiekun autobusu dokonuje pomiaru temperatury dzieci 

przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wykrycia podwyższonej 

temperatury – powyżej 36,8°C, ucznia odsyła się do domu.  

6. Pomiaru temperatury, o której mowa w ust. 5, dokonuje się za zgodą rodziców, 

o której mowa w § 1 ust. 1. 

7. W autobusie, na każdym przystanku, gdzie wysiadają bądź wsiadają uczniowie, 

otwierane są wszystkie drzwi. Jednocześnie wyłączone są przyciski dedykowane 

pasażerom, którzy korzystali z nich, chcąc otworzyć drzwi pojazdu. 

8. Gmina zapewnia codzienne mycie i dezynfekcję autobusu. Dezynfekcja wykonywana 

przez podmiot wyznaczony przez gminę, obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi 

mają kontakt pasażerowie pojazdu (uczniowie i opiekun), szczególnie wszystkie 

poręcze, uchwyty i przyciski, z których korzystają podczas przejazdów pasażerowie. 

Sprzątane są również krzesełka, szyby i obudowa pojazdów. 

 


