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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE  

OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.  

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ I GIS  

DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK  

W ZWIĄZKU Z COVID 19. 

 

Wejście i wyjście do budynku szkoły 

1. Wejście do budynku szkoły możliwe jest od godziny 7.45.  

2. Z powodu dużej liczebności społeczności szkolnej rodzice nie wchodzą na teren szkoły 

w celu odprowadzenia dziecka na zajęcia lekcyjne (wyjątek stanowią rodzice uczniów 

niepełnosprawnych, jeśli odprowadzenie dziecka do sali przez rodzica jest konieczne – 

wg otrzymanej listy od wychowawców).  

3. Do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy ucznia nie przebywają 

na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. Wejście do szkoły i wyjście z niej po zakończonych lekcjach odbywa się poprzez  

3 wejścia: 

a) wejściem głównym wchodzą i wychodzą uczniowie klas: 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3a, 3b, 

3c, 3d, 3f, 5es i 6a. 

b) wejściem D (wejście od strony furtki przy placu zabaw/orliku) wchodzą uczniowie 

klas pierwszych.  

c) wejściem od strony budynku nr 2 (budynek gimnazjalny) wchodzą i wychodzą 

uczniowie klas: 2es, 3es, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4fs, 5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 

7f, 7g oraz 8fs.  
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5. Uczniowie oraz pracownicy placówki wchodząc do szkoły dezynfekują ręce  

i zachowują właściwe odległości (1,5 m).  

6. Przy wejściu i wyjściu ze szkoły każdy uczeń i pracownik musi mieć osłonięte usta  

i nos (w czasie przejścia od wejścia szkoły do sali lekcyjnej i z powrotem w czasie 

przejścia od  sali lekcyjnej do wyjścia). 

7. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dni września (przy dobrych warunkach 

atmosferycznych) będą czekali na wychowawcę klasy na boisku szklonym niedaleko 

wskazanego wejścia lub (w przypadku niepogody) na parterze budynku we 

wskazanym miejscu. Wychowawca klasy przez pierwsze dni września będzie 

zaprowadzał swoich uczniów do sali z wyznaczonego miejsca spotkania.  

 

Zajęcia lekcyjne 

  

8. Uczniowie klas 1-3 nie korzystają z szatni, po wejściu do szkoły kierują się pod swoje 

sale lekcyjne. Zmiana obuwia i zdjęcie odzieży wierzchniej odbywa się w sali lekcyjnej 

w wyznaczonym miejscu.  

9. Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać z szafek lub wyznaczonej szatni.  

10. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które może przechowywać  

np. w szafce.  

Przerwy 

 

11. W czasie przerw uczniowie nie mogą przebywać w sali lekcyjnej. Sala w tym czasie musi 

być wywietrzona przez nauczyciela.  

12. Uczniowie w czasie przerw przebywają w przestrzeni wspólnej, w której obowiązuje 

zakrywanie ust i nosa. 

13. Uczniowie klas 1-3 wychodzą na przerwy o innych porach niż uczniowie klas 4-8 wg 

ustalonego harmonogramu. 
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Stołówka szkolna 

 

14. Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki. Uczniowie korzystają ze 

stołówki wg następującego harmonogramu: 

a) klasy 1 - 3 od godz. 11.30. Uczniów klas 1 na obiady odprowadzają wychowawcy 

klasy. 

b) klasy 4-6 o godz. 12.25-12.45  

c) klasy 7 i 8 o godz. 13.40-14.00 

 

Bibliotek szkolna i świetlica szkolna 

 

15. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz świetlicy określają odrębne regulaminy.  

16. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 – 16.30. Uczniowie korzystający z 

oferowanej przez nią opieki wchodzą do budynku szkoły i wychodzą z niego wejściem 

głównym.  

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

 

17. Uczniowie korzystający z dowozów muszą mieć założoną maseczkę podczas jazdy 

busem szkolnym.  Dowóz odbywa się na zasadach komunikacji w środkach transportu 

publicznego. 

  

Kontakt rodzic – nauczyciel/dyrektor szkoły 

18. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 

(kontakt telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny, e-mail szkolny).  

19. Kontakt osobisty z nauczycielem/ dyrektorem szkoły możliwy po wcześniejszym 

ustaleniu terminu spotkania.  
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Podejrzenie zakażenia u ucznia 

20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zachowaniem 

min. 2 m odległości od innych osób, gdzie zostanie pod opieką pracownika szkoły do 

momentu przybycia rodzica/opiekuna.  

21. Szkoła niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

 

Inne 

 

22. Konieczność zakrywania ust i nosa podczas wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, w 

czasie przejścia od wejścia szkoły do sali lekcyjnej i z powrotem w czasie przejścia od  

sali lekcyjnej do wyjścia oraz w czasie przerw, podyktowana jest obawą o możliwości 

zachowania właściwego dystansu przy tak licznej społeczności szkolnej.  

23. Zasady obowiązują wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły (z wyjątkiem 

uczniów wymagających szczególnej opieki. Ci uczniowie podlegają odrębnym 

procedurom, o których rodzice  zostaną indywidualnie poinformowani przez 

wychowawców klas).  

24. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

25. Zużyte maseczki oraz jednorazowe rękawiczki uczniowie wyrzucają do specjalnych 

pojemników przeznaczonych do tego celu.  

 

  


