
Regulamin funkcjonowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 24  
im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, w warunkach pandemii  

od 1 września 2020 roku. 

§1 
 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców 
Śląskich w Rudzie Śląskiej w okresie trwania pandemii -COVID-19.  

2. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak 
najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem  
i rozprzestrzenianiu się wirusa. 

3. Do przestrzegania postanowień regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, 
uczniowie oraz rodzice.  

4. Nieprzestrzeganie regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych.  

5. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych 
obowiązków uczniowskich. 

6. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich stosuje się konsekwencje wynikające ze statutu 
szkoły. 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu przez rodziców/opiekunów uczniów powoduje odmowę 
wpuszczenia dziecka do budynku szkoły. 

8. Nauczyciele, pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem.  
9. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z regulaminem w szkole  

lub poprzez e-dziennik.  
10. Każdy pracownik szkoły, nie tylko nauczyciele, ma obowiązek zwracania uwagi uczniom, którzy 

nie stosują się do regulaminu. 
11. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. 

 
§ 2 

 
Zasady przychodzenia uczniów do szkoły. 

1. Uczniowie przychodzą pod szkołę nie wcześniej niż o 7.00 – na „zerówkę”, 7.50 – na pierwszą 
lekcję oraz nie wcześniej niż na 10 minut przed każdą inną późniejszą lekcję. Ustawiają się  
w wyznaczonym miejscu na podwórku szkolnym i czekają na nauczyciela. 

2. W budynku A uczniowie oczekują na nauczyciela w miejscu wyznaczonym dla danej klasy i nie 
przemieszczają się między klasami.W budynku B uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie – 
klasy z parteru i II piętra wejściem głównym, klasy z I piętra wejściem od boiska. 

3. Wchodząc na teren szkoły zakładają maseczki lub inną zasłonę na usta i nos. 
4. W budynku A nauczyciel wprowadza uczniów do wyznaczonej sali. 
5. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym dla danej klasy wejściem. 
6. Przy wejściu dezynfekują ręce, korzystając z ustawionych płynów do dezynfekcji. 
7. Jeżeli uczeń nie chce korzystać ze szkolnego płynu do dezynfekcji, może zdezynfekować ręce 

własnym środkiem w obecności nauczyciela. 
8. Wchodząc do budynku uczniowie ustawiają się kolejno jeden za drugim zachowując dystans. 
9. W klasie uczniowie zajmują miejsca w swoich ławkach, nie zmieniają miejsca, chyba,  

że na polecenie nauczyciela. 



§ 3 
 

Zasady zachowania uczniów podczas lekcji. 

1. Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.  
2. Ławki są rozstawione w odstępach, w tym odległość pierwszej ławki od biurka nauczyciela nie 

może być mniejsza niż 1,5 m. 
3. W czasie lekcji uczniowie pozostają w ławkach. Wówczas nie muszą zasłaniać ust i nosa 

maseczką lub w inny sposób dopuszczony w szkole. 
4. Uczniowie podchodzą do biurka, tylko za wyraźnym pozwoleniem nauczyciela, zakładając 

maseczkę lub w inny sposób zasłaniając usta i nos. 
5. Uczniowie również zasłaniają usta i nos, gdy kichają lub kaszlą, a są zdrowi i mogą przebywać  

w szkole. 
6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku szkolnym. Uczniowie nie mogą wymieniać się 
przyborami szkolnymi miedzy sobą.  

7. Do szkoły nie należy przynosić żadnych zbędnych przedmiotów. 
8. Sale należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć.  
9. W czasie lekcji okna mogą być otwarte, nawet przy niesprzyjającej pogodzie.  
10. Uczniowie powinni brać to pod uwagę i stosownie do tych okoliczności ubierać się do szkoły. 

 
§ 4 

 
Zachowanie uczniów podczas przerw szkolnych. 

1. Uczniowie w czasie przerwy mogą pozostawać w klasie, przebywać na korytarzu szkolnym  
w wyznaczonym miejscu lub na boisku szkolnym, również w wyznaczonym miejscu, pod opieką 
nauczyciela. 

2. O wyjściu z klasy na przerwę decyduje nauczyciel. 
3. Zamiar wyjścia do toalety należy zgłosić nauczycielowi. 
4. Wychodząc do toalety należy założyć maseczkę lub w inny sposób zasłonić usta i nos. 
5. Zamiar wyjścia do stołówki należy zgłosić nauczycielowi. 
6. Przed wyjściem z sali na obiad należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce  

a potem założyć maseczkę lub inna ochronę na usta i nos. 
7. Wyjście z sali lekcyjnej w jakimkolwiek innym celu niż wymienione wyżej należy zgłosić 

nauczycielowi i uzyskać jego zgodę. 
8. W czasie przerwy sale lekcyjne są wietrzone. Uczniowie powinni brać to pod uwagę i stosownie 

ubrać się do szkoły. 
9. Zabronione jest przebywanie w innych, niż wyznaczona dla danego oddziału salach lekcyjnych. 
10. Opuszczenie sali lekcyjnej bez uzyskania zgody dyżurującego nauczyciela jest naruszeniem 

podstawowych obowiązków uczniowskich i skutkuje konsekwencjami wynikającymi ze statutu. 
11. Uczniowie przebywający podczas przerwy na korytarzu szkolnym w wyznaczonym miejscu mają 

założone maseczki lub w inny sposób zakryte usta i nos. 
12. W czasie przerwy na korytarzu szkolnym uczniowie nie biegają, nie krzyczą, nie śpiewają i nie 

wykonują żadnych innych czynności zagrażających bezpieczeństwu wszystkich obecnych  
na przerwie. 

13. Jeżeli oddział ma w trakcie przerwy przebywać na korytarzu szkolnym, zabronione jest 
przebywanie w tym czasie w sali lekcyjnej.  



14. Podczas przerwy na korytarzu szkolnym uczniowie zobowiązani są wykonywać polecenia 
wszystkich pracowników szkoły, szczególnie jeśli dotyczą one bezpiecznego zachowania  
w warunkach epidemii. 

15. Opuszczenie wyznaczonego miejsca na korytarzu szkolnym bez uzyskania zgody dyżurującego 
nauczyciela jest naruszeniem podstawowych obowiązków uczniowskich i skutkuje 
konsekwencjami wynikającymi ze statutu. 

16. Uczniowie zobowiązani są do wzajemnego dbania o swoje bezpieczeństwo i zwracania uwagi 
kolegom i koleżankom, jeśli nie przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w warunkach 
epidemii. 

§ 5 
 

Zachowanie podczas przerw na zewnątrz budynku szkolnego. 

1. Podczas wyznaczonych dla danego oddziału przerw,uczniowie pod opieka nauczyciela wychodzą 
na zewnątrz budynku szkolnego i przebywają na świeżym powietrzu. 

2. Dla każdego oddziału wyznaczone jest miejsce na zewnątrz budynku szkolnego, na terenie szkoły. 
3. Podczas przerwy na świeżym powietrzu uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa.  
4. Założenie maseczki lub zakrycie ust i nosa konieczne jest podczas wychodzenia na przerwę, czyli 

przemieszczania się korytarzem i schodami. 
5. Podczas przerwy na zewnątrz budynku szkolnego uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasad 

bezpiecznego zachowania się, dbania o swoje zdrowie i życie i nie narażania innych  
na niebezpieczeństwo. 

6. Każde naruszenie zasad bezpiecznego korzystania z przerwy na zewnątrz budynku należy zgłosić 
dyżurującym nauczycielom. 

7. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się w wyznaczonym dla danego oddziału miejscu  
na zewnątrz budynku szkolnego, zakładają maseczki lub w inny sposób zakrywają usta i nos. 

8. Pod opieką dyżurujących nauczycieli wchodzą do budynku szkolnego i udają się do sali lekcyjnej. 
9. Wejście do budynku odbywa się kolejno, jeden za drugim, z zachowaniem dystansu. 
10. Przy wejściu do budynku dezynfekują ręce, korzystając z ustawionych płynów do dezynfekcji. 
11. Jeżeli uczeń nie chce korzystać ze szkolnego płynu do dezynfekcji, może zdezynfekować ręce 

własnym środkiem w obecności nauczyciela. 
17. Nie przestrzeganie zasad obowiązujących podczas przerw na zewnątrz budynku szkolnego jest 

naruszeniem podstawowych obowiązków uczniowskich i skutkuje konsekwencjami wynikającymi 
ze statutu. 

§ 6 
 

Zachowanie uczniów przed salą gimnastyczną. 
 

1. Uczniowie wchodzą do szatni za zgodą nauczyciela wychowania fizycznego. 
2. W przypadku dwóch klas na jednej lekcji, do szatni wchodzi jedna klasa, druga przebiera się  

w sali lekcyjnej, o czym decyduje nauczyciel. 
3. Po zakończeniu lekcji, uczniowie, którzy przebierali się w szatni, spędzają tam przerwę pod 

opieką nauczyciela. 
4. Uczniowie, którzy przebierali się w sali lekcyjnej wracają z nauczycielem do klasy i tam pozostają 

pod jego opieką. 
5. Uczniowie nie przebywają w czasie przerwy przed salą gimnastyczną. W czasie przerwy 

przebywają pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję. Jeżeli spowodowane jest to przejściem 
nauczyciela do budynku A, to dyrektor wyznacza nauczyciela lub inną osobę do opieki nad 
uczniami w klasie. 

6. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają to lekcje wychowania fizycznego odbywają się  
na dworze. Uczniowie zobowiązani są do odpowiedniego ubierania się w tym celu. 



7. Podczas lekcji na sali gimnastycznej może przebywać tylko jedna klasa.  
8. Przed wejściem do sali gimnastycznej znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym. 
9. Uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę gimnastyczną. 
 

§ 7 
 

Korzystanie z toalety. 

1. Toalety szkolne nie są miejscem spotkań towarzyskich. 
2. W toalecie uczniowie załatwiają potrzeby fizjologiczne. 
3. Po wyjściu z kabiny należy umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć papierowym ręcznikiem. 
4. Po wykonaniu niezbędnych czynności należy niezwłocznie opuścić toaletę szkolną. 
5. W toaletach zabronione są jakiekolwiek inne czynności nie związane z potrzebami 

fizjologicznymi i higieną osobistą, np.: gromadzenie się uczniów i prowadzenie rozmów, 
prowadzenie rozmów przez telefon, wykonywanie lub poprawianie makijażu, itp. 

 

§ 8 
Korzystanie ze stołówki szkolnej 

1. Uczeń przed wejściem na stołówkę ma obowiązek zdezynfekować ręce,  
a oczekując na obiad zachować dystans. 

§ 9 
 

Postanowienie końcowe 

1. Uczniowie zasłaniając usta i nos, nie noszą maseczki na brodzie lub tylko na ustach. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju. 
3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
4. Regulamin jest integralną częścią Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową  

w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 24 
im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2020/2021, jako załącznik nr 10. 


