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Regulamin określający zasady funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza  

w Lesznie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 
 

1. Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą 3 wejściami wg następującego 

podziału: 

 Klasy I-III – wejście „C”, od strony boiska; 

 Klasy IV-VI – wejście „A”, główne; 

 Klasy VII-VIII oraz świetlica – wejście „B”, wąskie drzwi obok małej sali 

gimnastycznej. 

 
2. Do szkoły mogą przyjść wyłącznie uczniowie i pracownicy zdrowi,  

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  

i chorobę zakaźną. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń  

i pracownik nie mogą przyjść do szkoły. 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej. 

5. Przy wejściu do budynku upoważniony pracownik szkoły mierzy 

temperaturę wchodzącym uczniom i innym pracownikom (termometrem 

bezdotykowym). Jeżeli termometr wskaże temperaturę 38
0
C i wyższą 

uczeń/pracownik nie zostanie wpuszczony do szkoły. Zdarzenie należy 

odnotować w rejestrze, który znajduje się w sekretariacie.  
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6. Osoby postronne, mogą przebywać w budynku szkoły tylko  

w wyznaczonych obszarach i nie mogą przejawiać objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
7. Jeżeli Rodzic/Opiekun lub osoba postronna przejawia objawy chorobowe 

sugerujące infekcję dróg oddechowych pracownicy szkoły (nauczyciele, 

pracownicy niepedagogiczni) nakażą opuszczenie przez taką osobę budynku 

szkoły (w przypadku rodziców/opiekunów - wraz z uczniem). O sytuacji 

takiej pracownik informuje Dyrektora Szkoły. Zdarzenie należy odnotować 

w rejestrze, który znajduje się w sekretariacie. 

8. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły muszą pamiętać o zachowaniu 

dystansu min. 1,5 m od innych osób. 

9. Rodzice/opiekunowie oraz osoby postronne, które mają uzasadniony powód 

aby wejść do budynku szkoły muszą umówić się telefonicznie  

w sekretariacie szkoły. Przebywając w budynku szkoły osoby te 

zobowiązane są do osłaniania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. Szkoła 

zapewnia środek do dezynfekcji. 

10. Nauczyciel, który musi spotkać się osobiście z rodzicem na terenie szkoły 

musi poinformować w sekretariacie o dacie i godzinie spotkania. 

11. Należy przestrzegać wyznaczonych przez Dyrektora godzin korzystania  

z podwórza, boiska, szatni, stołówki i biblioteki oraz innych przestrzeni 

wspólnych. 

12. Uczniowie po wejściu do budynku muszą wydezynfekować ręce, jak również 

przed i po każdej lekcji. Płyny do dezynfekcji znajdują się we wszystkich 

salach lekcyjnych. Ponadto, uczniowie powinni jak najczęściej myć ręce. 

13. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie klasy pozostają przez cały dzień  

w tej samej sali lekcyjnej. Przypisanie sal: 

 Klasa Ia – sala nr 19 (II piętro); 

 Klasa Ib – sala nr 20 (II piętro); 

 Klasa IIa – sala nr 11 (I piętro); 

 Klasa IIb – sala nr 9 (I piętro); 

 Klasa IIIa – sala nr 10 (I piętro): 

 Klasa IIIb – sala nr 18 (II piętro); 

 Klasa IVa – sala nr 24 (III piętro); 

 Klasa IVb – sala nr 16 (I piętro); 

 Klasa Va – sala nr 1 (parter); 

 Klasa VIa – sala nr 7 (I piętro); 
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 Klasa VIb – sala nr 6 (I piętro); 

 Klasa VIIa – sala nr 12 (II piętro); 

 Klasa VIIb – sala nr 3 (I piętro); 

 Klasa VIIIa – sala nr 15 (II piętro); 

 Klasa VIIIb – sala nr 26 (III piętro). 

14. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują następujące godziny lekcji i przerw 

międzylekcyjnych: 

LP. GODZ. LEKCJI GODZ. PRZERWY 

1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55 (10 min.) 
 

2. 8:55 - 9:40 9:40 - 9:45 (5 min.) 

3. 9:45 - 10:30 10:30 - 10:35 (5 min.) 

4. 10:35 - 11:20 11:20 - 11:40 (20 min.)* 

5. 11:40 - 12:25 12:25 - 12:45 (20 min.)** 

6. 12:45 - 13:30 13:30 - 13:45 (15 min.)*** 

7. 13:45-14:30 14:30-14:35 (5 min.) 

8. 14:35 - 15:20 15:20-15:25 (5 min.) 

9. 15:25 - 16:10  

 

* I przerwa obiadowa – do stołówki na obiad dzieci udają się  

wg harmonogramu; 

** II przerwa obiadowa – do stołówki na obiad dzieci udają się  

wg harmonogramu; 

*** III przerwa obiadowa – do stołówki na obiad dzieci udają się 

wg harmonogramu. 

15. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica mieści się w sali nr 13 i w sali nr 14 

(II piętro). 

16. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy opowiada się w sekretariacie i czeka 

na dziecko. 

17. Uczeń przebywający w sali lekcyjnej nie musi osłaniać nosa i ust. Jeżeli 

rodzic nie wyraża zgody na zdjęcie maseczki/przyłbicy, dziecko pozostaje  

w maseczce/przyłbicy przez cały czas pobytu w szkole. Podczas przebywania 

na korytarzu uczniowie osłaniają nos i usta. 

18. Nauczyciel musi osłaniać usta i nos zarówno w trakcie przebywania  

w sali lekcyjnej, jak i na korytarzu. 

19. Jeżeli w trakcie pobytu w szkole dziecko manifestuje, przejawia objawy 

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel to zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu  

lub w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych 
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osób. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

20. W sytuacji wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia, pracownicy szkoły mogą 

dokonać pomiaru temperatury ucznia (termometrem bezdotykowym) w ciągu 

dnia. 

21. Rodzice powinni na bieżąco aktualizować w sekretariacie szkoły informacje 

o zmianach numeru telefonu. 

22. Sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji. W razie potrzeby sale będą 

wietrzone również w trakcie zajęć. 

23. W sali lekcyjnej miejsca dla uczniów są przygotowane zgodnie  

z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa. 

24. W trakcie przerw uczniowie wychodzą na podwórze, boisko lub pozostają na 

korytarzu zachowując dystans 1,5 m według następującego podziału: 

 Klasy I-III wychodzą na boisko w trakcie zajęć, w czasie przerw 

pozostają w sali; 

 Klasy IV-VI wychodzą na boisko; 

 Klasy VII-VIII wychodzą na podwórze. 

25. Uczeń przynosi własne, tylko niezbędne przybory i podręczniki. Uczniowie 

nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi  

i podręcznikami. 

26. Uczniowie powinni unikać dotykania wszelkich klamek, ścian i przedmiotów 

na korytarzu. Drzwi od sali lekcyjnej otwiera i zamyka nauczyciel,  

aby ograniczyć dotykanie klamki. 

27. Przebywanie w toaletach: jeżeli w pomieszczeniu sanitarnym znajdują się  

3 kabiny to środkowa będzie wyłączona z użytku, w przypadku gdy  

w pomieszczeniu sanitarnym znajdują się 2 kabiny, jedna z nich będzie 

wyłączona z użytku. W pomieszczeniu sanitarnym mogą znajdować się 

wyłącznie uczniowie korzystający w danym momencie z kabin.  

28. W pomieszczeniu z umywalkami może w danym momencie przebywać  

1 osoba. 

29. Zabronione jest korzystanie z automatów z żywnością. 

30. Zasady korzystania ze stołówki reguluje osobny regulamin. 

31. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie, którzy nie korzystają z opieki 

świetlicowej lub z obiadów od razu opuszczają budynek szkoły. Wychodząca 

grupa uczniów powinna, w miarę możliwości, zachować między sobą 

dystans 1,5 m.  
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32. Nad zachowaniem bezpiecznych odstępów w trakcie przerw czuwa na 

korytarzu dyżurujący nauczyciel. 

33. Zabronione jest nieuzasadnione gromadzenie się uczniów na podwórzu  

i boisku szkolnym. 

34. Wszystkie pomieszczenia (sale lekcyjne, gimnastyczna, korytarz itd.) będą 

dezynfekowane po każdym dniu nauki. 

35. W sytuacji, gdy u ucznia zaobserwowano niepokojące objawy wskazujące  

na infekcję dróg oddechowych, wszystkie możliwe do ustalenia 

pomieszczenia, w których danego dnia przebywał uczeń zostaną 

niezwłocznie wydezynfekowane i wywietrzone. W takich okolicznościach 

należy umożliwić pracownikowi obsługi dezynfekcję pomieszczenia nawet  

w trakcie lekcji. Nauczyciel wraz z grupą opuszczają salę i czekają  

na korytarzu dopóki pracownik obsługi nie zakończy czynności dezynfekcji. 

36. W przypadku, gdy u pracownika szkoły pojawią się niepokojące objawy 

wskazujące na infekcję dróg oddechowych, zostanie on niezwłocznie 

odesłany do domu, a pomieszczenia z których korzystał zostaną 

wydezynfekowane. 

37. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia dyrekcji, nauczyciela oraz 

pozostałych pracowników szkoły w zakresie procedur bezpieczeństwa  

i higieny. 

 

 

 

 

 

Leszno, dnia 27.08.2020 r. 


