
                      REGULAMIN WEWNĘTRZNY ORGANIZACJI PRACY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. MARII  SKŁODOWSKIEJ-CURIE w PRZYJMIE                                           

 

1. Do placówki mogą wejść wyłącznie zdrowi uczniowie i pracownicy, którzy nie wykazują 

objawów infekcji dróg oddechowych. 

2. Do szkoły/przedszkola nie może uczęszczać dziecko/uczeń , który przebywa  lub 

zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

3. Do szkoły/przedszkola  nie może uczęszczać dziecko/uczeń, który wykazuje objawy 

sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych.  

4. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego –  

min. 1,5 m. 

5. Przed wejściem do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk. 

6. Rodzic/opiekun może wejść do placówki jedynie z dzieckiem/po dziecko w wieku 

przedszkolnym przebywając tyle, ile to konieczne w obszarze wyznaczonym. 

7. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowywać dystans społeczny pomiędzy uczniami z 

innych grup/klas. 

8. Do minimum należy ograniczyć kontakty pracowników obsługi sprzątającej i kuchennej 

oraz pracowników administracji z nauczycielami i uczniami. 

9. Zostaje zniesione podawanie przez obsługę herbaty podczas śniadania. Dzieci przynoszą ze 

sobą swoje napoje w pojemniku nie wymagającym użycia kubka. 

10. Uczniowie mają obowiązek posiadać własne podręczniki i przybory szkolne, które                   

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

11. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

13. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

14. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, 

kaszlu oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym 

wychowawcę/przełożonego. 

15. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych nauczyciel odizolowuje 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2m 

odległości od innych osób oraz dokonuje pomiaru temperatury przy użyciu termometru 

bezdotykowego bez rejestracji wyniku. Niezwłocznie należy powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 

16. Nauczyciel wychowawca w razie potrzeby zna sposób szybkiej komunikacji z opiekunami 

ucznia. 



 

 
 


