
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SKAWINIE 

 

1. Regulamin został opracowany na podstawie Wytycznych GIS, MZ i MEN zgodnie z 

Rozporządzeniami MEN zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Od 25.05.2020r. w szkole organizuje sie zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z 

elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania z tych  zajęć stosowną deklaracją.  

3. Od 25.05.2020r. w szkole organizuje się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych 

dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

4. Od 25.05.2020r. w szkole organizuje sie zajęcia rewalidacji dla uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Od 1.06.2020r. w szkole organizuje sie konsultacje dla wszystkich chętnych uczniów. 

6. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

7. Świetlica funkcjonuje w godz. 7:00 -16:30  

8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną ( rodzice/opiekunowie zobowiązani są wypełnić 

stosowne oświadczenia). 

9. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów- nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności 

uczniów.  

10. Uczniowie przebywają w sali świetlicowej oraz innej wyznaczonej do zajęć 

edukacyjnych lub rewalidacyjnych wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

12. Z sali, w której przebywa uczeń lub grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

13. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 



14. W bibliotece obowiązuje okres kwarantanny dla zwracanych książek- 3 dni. 

15. Podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacji lub konsultacji w sali lekcyjnej  odległości 

pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

16. W bibliotece może przebywać maksymalnie 2 uczniów z zachowaniem dystansu 2m. 

17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Rodzice 

przyprowadzają dzieci do holu głównego.  

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. Nie wolno przyjść również uczniowi na konsultacje, zajęcia 

rewalidacji oraz do biblioteki. 

19. Wszystkie osoby (w tym rodzice, uczniowie) wchodząc do szkoły mają obowiązek 

zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych. 

20. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą mieć zakryte usta i nos. 

21. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów oraz uczniowie 

przychodzący na konsultacje lub do biblioteki mają zachować dystans społeczny  

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 

min. 2 m. 

22. W szatni może przebywać maksymalnie 3 uczniów z zachowaniem wymaganej 

odległości 1.5m. Jeżeli boksy uczniów znajdują sie w mniejszej odległości uczeń 

oczekuje przed szatnią z zachowaniem dystansu od innych. 

23. Uczeń przynosi własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  Uczniom nie wolno wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów 

24. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone w sali gimnastycznej.  Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte i zdezynfekowane.  

25. Zajęcia sportowe mogą odbywać sie na boisku sportowym na terenie szkoły. 

26. Uczniowie nie wychodzą poza teren szkoły. 

27. Mierzenie temperatury ciała uczniów będzie dokonywane dwa razy- przed wejściem 

do szkoły i w południe ( uczniowie w trakcie zajęć opiekuńczych).  

28. Temperatura ciała na poziomie 370 C i wyższym uniemożliwia wejście ucznia do 

szkoły. 



29. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby lub wystąpi u niego 

podwyższona temperatura (na poziomie 370C lub wyższym) zostanie odizolowany od 

grupy. Rodzice ucznia zostaną wezwani do odbioru dziecka ze szkoły. 

30. Szkoła zorganizuje pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny  

i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia). 

31. Harmonogramy: zajęć edukacyjnych, konsultacji, rewalidacji oraz biblioteki stanowią 

załącznik do Regulaminu.  


