
WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA                                                                                               

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KONINIE                                                                  

W CZASIE EPIDEMII  

Obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. 

I. Zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły. 

1. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz                             

do niezbędnego minimum.  

2. W budynku szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych i tylko w wyznaczonych obszarach. 

3. Wszystkich obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

4. Przy wejściach do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk. 

5. Osoby z zewnątrz załatwiający sprawy wchodzą głównym wejściem i kierują się 

bezpośrednio do sekretariatu szkoły. 

II. Kontakty. 

1. Rekomenduje się rodzicom kontakt z wychowawcą i nauczycielami poprzez 

edziennik, kontakt telefoniczny lub w inny ustalony między stronami sposób. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do obierania telefonu ze szkoły bez zbędnej 

zwłoki. 

4. Rodzice / opiekunowie uczniów przyprowadzają/odbierają dzieci w wyznaczonych 

miejscach przed budynkiem szkoły. Należy zachowywać bezpieczny odstęp - dystans 

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

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

III. Zasady przebywania w budynku szkoły dla uczniów. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                       

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

a) częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie: bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, 

po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem; 

b) ochrona podczas kichania i kaszlu; 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

3. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych ogranicza się ćwiczenia, w których nie można 

zachować dystansu.  

4. Podczas lekcji uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. 

5. Podczas przerw międzylekcyjnych na wspólnych przestrzeniach obowiązuje 

zakrywanie nosa i ust. 

6. Uczniowie klas I-III wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły głównym 

wejściem. 

7. Uczniowie klas I-III uczą się w wyznaczonych salach na parterze szkoły. 

8. Z sal lekcyjnych klas I-III usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można 

dezynfekować. 

 



9. Przerwy międzylekcyjne w klasach I-III reguluje nauczyciel wychowawca, adekwatnie 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

10. Uczniowie klas IV-VI wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły bocznym 

wejściem, od strony Orlika. 

11. Uczniowie klas IV-VI uczą się w wyznaczonych salach na I piętrze.  

12. Uczniowie klas IV-VI wchodzą na piętro i schodzą wyznaczoną klatką schodową.            

Jest to II klatka schodowa. 

13. Uczniowie klas VII-VIII wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły od strony 

płyty, boisko z placem zabaw. 

14. Uczniowie klas VII-VIII uczą się w wyznaczonych salach na II piętrze.  

15. Uczniowie klas VII-VIII wchodzą na piętro i schodzą wyznaczoną klatką schodową. 

Jest to I klatka schodowa. 

16. Uczniowie klas IV-VIII odbywają lekcje informatyki w sali 202, do której przechodzą            

z nauczycielem uczącym przedmiotu. 

17. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę,               

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

18. Zaleca się, aby w sprzyjających warunkach atmosferycznych wszyscy uczniowie               

w czasie przerw międzylekcyjnych przebywali na boiskach.  

19. Na boisku przy Orliku przebywają uczniowie klasVI-VIII. 

20. Na boisku – płycie przebywają uczniowie klas I-V. 

21. Zaleca się uczniom zachowanie dystansu w czasie przebywania na korytarzach 

szkolnych. 

22. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

23. W trakcie nauki muzyki uczeń korzysta z własnego instrumentu. Rezygnuje się                     

ze śpiewu chóralnego. 

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

25. Każdy uczeń posiada własną szafkę szkolną, która znajduje się na korytarzu szkolnym. 

Zaleca się ograniczenie do niezbędnego przebywania przy szafkach. 

26. Zasady korzystania z szafki szkolnej określa odrębny dokument. 

27. Korzystanie z biblioteki szkolnej reguluje odrębny dokument. 

28. Korzystanie ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument. 

29. Korzystanie ze świetlicy szkolnej reguluje odrębny dokument. 

30. Zasady udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zostaną podane                                     

po zorganizowaniu takich zajęć. 

IV. Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego i zajęć z szermierki. 

1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

2. Sale gimnastyczne wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,                      

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

zachować dystansu, ogranicza się zabawy i gry kontaktowe. 

4. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na otwartej 

przestrzeni.  

5. Szczegółowe zasady pobytu w rozbieralniach przed zajęciami wychowania fizycznego 

określa odrębny dokument. 

6. Zajęcia z szermierki odbywają się na sali szermierczej przy KDK Konin. 

7. Na zajęcia z szermierki uczniowie idą pod opieką nauczyciela szermierki. 

8. Zasady organizacji zajęć z szermierki określą nauczyciele szermierki. 

V. Świetlica szkolna. 



1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Zaleca się prowadzenie rekreacji na świeżym powietrzu. 

2. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

3. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

4. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci               

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Ze świetlicy szkolnej usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można dezynfekować. 

VI. Stołówka szkolna. 

1. W regulaminie stołówki szkolnej wprowadza się nowe zasady wydawania obiadów.  

2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie obiadów lub w miarę możliwości - 

spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

3. Wydawanie obiadów odbywać się będzie według ściśle określonych godzin dla 

poszczególnych klas. 

4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków wykonuje się czyszczenie blatów stołów                         

i poręczy krzeseł po każdej grupie.     

5. W stołówce nie zaleca się samoobsługi.  

6. Dania i sztućce będą podawane przez obsługę stołówki. 

7. Osoby wchodzące na stołówkę muszą dezynfekować ręce przed podejściem                        

do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców. 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów. 

1. Ucznia chorego lub z podejrzeniem o chorobę tj. kaszel, katar, kichanie, złe 

samopoczucie nie należy przyprowadzać do szkoły. Pracownik szkoły ma prawo nie 

wpuścić ucznia i poprosić rodzica/opiekuna o zabranie do domu.   

2. Jeżeli pracownik szkoły w czasie pobytu w szkole zaobserwuje u ucznia objawy 

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy, gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

3. Pomiar temperatury wykonuje się termometrem bezdotykowym. 

4. Rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury termometrem 

bezdotykowym. Wyniki pomiarów nie będą nigdzie zapisywane/rejestrowane. 

5. Uczeń wykazujący objawy choroby zakaźnej niezwłocznie zakłada maseczkę.  

6. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Monitorowane będą wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji  powierzchni 

dotykowych – klamek, poręczy, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików 

uczniowskich, nauczycielskich, biurek, wyłączników  oraz klawiatury komputerów i 

myszek. 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu o czym niezwłocznie 

będzie informować wszystkich zainteresowanych. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

                                          

 

 

                                                                                     Dyrektor Szkoły  


