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Wewnętrzny regulamin funkcjonowania CKZiU nr 1 w Raciborzu  

w czasie epidemii 

 

Uczniowie 

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i 

pracownikom Centrum w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

Organizacja zajęć w szkole:  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przed wejściem do budynku szkoły uczeń zachowuje dystans między osobami 

wchodzącymi. 

4. Przy wejściach do budynków szkoły umieszczone są: 

a. dozowniki bezdotykowe z płynem dezynfekującym, 

b. informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego.  

5. Każdy uczeń wchodzi do budynku szkoły wyznaczonym wejściem i ma obowiązek 

zakrywania nosa i ust. 

6. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce. 

7. Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której będzie odbywała większość zajęć. 



8. Uczeń kieruje się do wyznaczonej sali, w której odbywa zajęcia zachowując dystans między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły. 

9. Po wejściu do sali lekcyjnej (pracowni) uczeń zajmuje wyznaczone miejsce i go nie zmienia. 

10. Po wejściu do sali lekcyjnej (pracowni) uczeń nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. 

11. W przypadku zajęć w grupach, grupa przechodzi do wyznaczonej dla niej, drugiej stałej sali 

lub do pracowni zachowując dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

13. Szkoła organizuje przerwy międzylekcyjne w salach lub na korytarzu według 

harmonogramu. Organizacja przerw ma na celu ograniczenie gromadzenia się uczniów na 

terenie szkoły. 

14. W czasie przerw międzylekcyjnych uczeń przebywa w wyznaczonej strefie i ma obowiązek 

zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Podczas 

przebywania w budynku poza salą uczeń zakrywa nos i usta. 

15. W czasie przebywania w części wspólnej (np. podczas przerw międzylekcyjnych, 

przechodzenia do innej sali: korytarz, toaleta) uczeń ma obowiązek zakrywania nosa i ust. 

16. Uczeń przechowuje pomoce naukowe w wyznaczonych szafkach. 

17. Po zakończonych zajęciach uczeń opuszcza szkołę. 

Inne ustalenia: 

1. Uczniowie spożywają posiłki w sali lekcyjnej. Podczas spożywania posiłku zalecane jest 

zachowanie szczególnych zasad higieny. 

2. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet: 

a. podczas przerwy z zachowaniem dystansu społecznego,  

b. podczas lekcji - po uzyskaniu zgody nauczyciela uczącego. 

Po skorzystaniu z toalety myją ręce. 

3. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin. 



4. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej określa regulamin. 

5. Zasady korzystania z sali gimnastycznej określa regulamin. 

6. Pojemniki do wrzucania masek i rękawic jednorazowych znajdują się przy wejściach do 

budynków szkoły i są odpowiednio oznaczone. 

 

UWAGA ! 

1. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia szkoła informuje o tym Rodzica 
lub wskazaną osobę. Rodzic lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym 
szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) 
i udanie się na konsultację lekarską.  

2. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą 
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 


