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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2022 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW 

WESTERPLATTE W KONINIE  

OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.  

 

Wejście i wyjście do budynku szkoły 

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

2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów 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.  

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

2 wejścia: 

wejście główne (w godz. 6.00 – 22.00) oraz wejście budynku dydaktycznego nr 2  

(w godz. 7.45 – 9.50 oraz 12.35 – 14.35) 

5. Uczniowie klas pierwszych przez pierwsze dni września będą czekali na 

wychowawcę klasy na parterze budynku we wskazanym miejscu. Wychowawca 

klasy (przez pierwsze dni września) będzie zaprowadzał swoich uczniów do sali  

z wyznaczonego miejsca spotkania.  

6. Uczniowie klas 1-3 korzystają z wyznaczonej szatni.   

7. Uczniowie klas 4-8 korzystają z szafek lub wyznaczonej szatni.  

 

                                                          Przerwy 

 

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

musi być wywietrzona przez nauczyciela.  
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9. Uczniowie klas 1 wychodzą na przerwy w miarę możliwości o innych porach niż 

uczniowie klas 2-8 (wg ustalonego harmonogramu). 

 

Stołówka szkolna 

 

10. Uczniowie korzystają ze stołówki w ściśle wyznaczonych godzinach: 

- od godz. 11.10. uczniowie klas 1. Uczniów na obiady odprowadzają wyznaczeni 

wychowawcy świetlicy.  

- uczniowie klas 2 - 4 uczęszczają na obiady na przerwie o godz. 11.30.  

- klasy 5-8 o godz. 12.35-12.55  

11. Stołówka czynna jest od poniedziałku do piątku do godz. 14.00.  

12. W szczególnych przypadkach godzinny pracy stołówki mogą ulec zmianie.  

13. Po wejściu na salę jadalną uczniowie ustawiają się w kolejce i oczekują na wydanie 

posiłku.  

14. Prawo do zjedzenia posiłku potwierdzają poprzez bezdotykowe odbicie posiadanej 

karty obiadowej tuż przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki.  

15. Talerze z posiłkiem oraz kubek z napojem dziecko zabiera samodzielnie i przenosi do 

wyznaczonego stolika. 

16. Zgubienie karty obiadowej należy zgłosić do intendenta.  

 

Biblioteka szkolna i świetlica  

 

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

18. 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.  

  

Postępowanie w przypadku zauważenia objawów choroby u ucznia na zajęciach 

lekcyjnych i przerwie 

 

19. Nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne lub dyżurujący na przerwie, który zaobserwuje 

u ucznia niepokojące objawy chorobowe powinien:  



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9  
im. Bohaterów Westerplatte w Koninie 

62-510 Konin, ul. Fikusowa 8, tel./fax 63 2467867  
e-mail: sekretariat@sp9konin.edu.pl, www.sp9konin.edu.pl 

 

1) Niezwłocznie powiadomić sekretariat szkoły lub pielęgniarkę szkolną o swoim 

podejrzeniu. 

2) Poinformować wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji.  

 

20. Szkoła niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły.  

 

 

 


