
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SP NR 1 

W TUCHOLI W OKRESIE PANDEMII.   

1. PODCZAS PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNEJ 

1. Często myj ręce. Dezynfekuj je, wchodząc do szkoły. 
2. Unikaj podawania dłoni i uścisków. 
3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
4. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. 
5. Unikaj zgromadzeń. 
6. Odżywiaj się zdrowo. Pamiętaj o nawodnieniu organizmu. 
7. Korzystaj z własnego jedzenia i picia, nie częstuj innych. 
8. Informuj nauczyciela o złym samopoczuciu.  
9. Po skorzystaniu z toalety umyj ręce. Opuść pomieszczenie,                     

nie przeciągając wizyty w czasie.  
10. Stosuj się do ustalonych zasad wchodzenia i wychodzenia                         

z budynku zachowując odstępy miedzy rówieśnikami.  
 
 

2. W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  

1. Zbiory biblioteczne będą udostępniane na zewnątrz 
biblioteki, punkt wypożyczania będzie znajdował się przy 
drzwiach biblioteki. 

2. Istnieje możliwość zamawiania książek za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego przez konta nauczycieli 
bibliotekarzy: należy podać autora i tytuł książki lub 
tematykę. 

3. Lektury dla klas zamawiają przez dziennik elektroniczny 
nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej.  

4. Uczniowie nie przebywają w bibliotece szkolnej.  
5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów 

bibliotecznych  
6. Uczniowie chcący skorzystać ze zbiorów biblioteki, będą 

oczekiwali na korytarzu z zachowaniem dystansu 
społecznego 1,5m.  

7. Książki będą podawane tylko i wyłącznie przez 
bibliotekarzy. 

8. Zwrócone książki i materiały biblioteczne będą poddane 
kwarantannie. 

 

 

 

 



3. W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Przychodząc do świetlicy kurtkę zostaw w szatni, a plecak 
odłóż na półkę w świetlicy. 

2. Podczas zajęć świetlicowych zachowuj bezpieczną 
odległość. 

3. Pamiętaj o częstej dezynfekcji rąk. 
4. Nie przynoś zabawek i niepotrzebnych przedmiotów do 

szkoły. 
5. Nie dziel się z innymi przyniesionym jedzeniem i piciem. 
6. Nie wymieniaj się przyborami. 
7. Opuszczając świetlicę pamiętaj o założeniu maseczki 

 

 

4. W PRACOWNI CHEMICZNO – FIZYCZNEJ  

 

1. Do pracowni fizyczno-chemicznej uczniowie wchodzą w 
obecności nauczyciela. 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie wzorowego 
porządku w pracowni. 

2. Doświadczenie, ćwiczenie, eksperyment należy 
przeprowadzać z zachowaniem należytych środków 
ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i 
innych. Każdy uczeń w czasie wykonywania doświadczeń 
ma założoną maseczkę. 

3. Przyrządy użyte do wykonania doświadczenia, ćwiczenia 
lub eksperymentu uruchamia się po instruktarzu i 
poleceniu nauczyciela po uprzedniej dezynfekcji rąk. 

4. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane 
odczynniki, szkło i przyrządy muszą być po zakończeniu 
ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce w stanie 
czystym. 

5. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być 
zgłoszone nauczycielowi. 

6. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć 
właściwym korkiem i nie dopuszczać do ich pomieszania. 

7. Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać, 
ani brać do domu. 

8. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast 
zgłosić się do nauczyciela i podać okoliczności wypadku. 
Nie wolno samemu podejmować środków zaradczych. 



9. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego 
przestrzegania zasad BHP dotyczących wykonywania 
doświadczeń, ćwiczeń lub eksperymentów uczniowskich. 

10. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy 
zgłaszać się do nauczyciela. 

 

5. W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ  

 

1. Do sali komputerowej uczniowie wchodzą tylko                         
w obecności nauczyciela. 

2. Odzież wierzchnią należy zawiesić na wieszakach,                       
a plecaki/torby ustawić pod wieszakami.  

3. Przed rozpoczęciem zajęciem na stanowisku 
komputerowym zdezynfekować ręce lub umyć dokładnie 
mydłem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY KOMUNIKACJI RODZICÓW Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM  

 

1.  Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 
2. Spotkanie w gabinecie pedagoga następuje wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych: 
telefon, e-mail, dziennik elektroniczny. 

3. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że może przyjść na 
umówioną wizytę jeśli: 

 nie występują u niego objawy wskazujące na 
chorobę zakaźną, 

 nie jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji 
lub kwarantanny, 

 nie zamieszkuje z osobą, która jest poddana 
obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

 w ciągu tygodnia nie miał kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub 
skierowaną do izolacji. 

4. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem 
rekomendowanych odległości pomiędzy osobami 
(zalecane co najmniej 1,5 m między osobami), zakrywanie 
ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk po wejściu do 
budynku.  

5. W gabinecie mogą przebywać jednocześnie uczeń oraz 
jego rodzic/ prawny opiekun w celach konsultacyjnych.  

6. Uczeń przychodzi do gabinetu bez osób towarzyszących. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


