
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 

 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie w okresie pandemii 

 

1) Szkoła pracuje w godzinach 7.15- 16.30. 

2) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub i izolacji domowej. Uczniowie mogą być 

przyprowadzani so szkoły i z niej odbierani przez  opiekunów bez jakichkolwiek infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej.   

3) Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodzica/opiekuna. Uczniowie klas I- III wchodzą głównym 

wejściem od ulicy Szamoty, uczniowie pozostałych klas wejściem naprzeciwko siłowni.  

4) Uczniowie, nauczyciele i pracownicy wchodzą do szkoły w maseczce zakrywającej usta  

i nos. Maseczki obowiązują w szatniach, w czasie przerw na korytarzach, w kolejce na obiad,  

w sekretariacie, w szkolnym gabinecie pielęgniarki oraz w pozostałych pomieszczeniach 

szkoły. Maseczki nie obowiązują tylko w czasie lekcji i na innych zajęciach edukacyjnych.  

5) Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do wykorzystania w szkole. 

6) Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Pozostałe 

osoby, w tym rodzice/ opiekunowie uczniów w ważnej sprawie umawiają się dzwoniąc  

do sekretariatu. 

7) Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając  

ze znajdującego się przy wejściu podajnika płynu odkażającego.  Interesanci wchodzący  

do budynku zobowiązani są wpisać do znajdującego się przy drzwiach zeszytu swoje imię  

i nazwisko, godziny przyjścia i wyjścia oraz pomieszczenie, do którego się udają. 

8) Nauczyciele, pracownicy i uczniowie powinni pamiętać, aby zachować dystans od innych osób. 

Odległość  należy starać się zachowywać podczas przerw, w kolejce na obiad, przy wchodzeniu 

do sal lekcyjnych, zajmując miejsca na siedziskach na korytarzach. 

9) Uczniowie będą  spożywać obiady tylko ze swoją grupą wiekową. 

10) Dzieci, młodzież muszą pamiętać o częstym  myciu rąk obowiązkowo przed jedzeniem,  

po powrocie z zajęć poza budynkiem szkolnym, po wyjściu z toalety oraz gdy są brudne. 

11) Uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych nie powinien przychodzić na lekcje, a jeśli  

w takim stanie pojawi się w szkole musi być odebrany przez rodziców/opiekunów lub za ich 

zgodą uda się  samodzielnie do domu. 

12) Jeśli uczeń będzie kasłał i gorączkował zostanie odizolowany od innych w odrębnym 

pomieszczeniu. Rodzice mają obowiązek jak najszybciej odebrać chore dziecko ze szkoły  

i zgłosić się z nim do lekarza. 

13) Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy aktualnych numerów telefonów  

i każdorazowo odbierać telefon ze szkoły lub niezwłocznie oddzwaniać. 

14) Rodzice/opiekunowie  w celu odebrania dziecka czekają na nie przed budynkiem.  

15) Uczniowie korzystający ze szkolnej świetlicy, biblioteki stosują się do obowiązujących tam 

regulaminów. 

16) Sale lekcyjne, szkolne korytarze i pozostałe pomieszczenia w szkole są wietrzone, nie rzadziej 

niż co godzinę. Dopóki temperatura na zewnątrz będzie na to pozwalać część okien w klasie 

pozostanie w czasie zajęć otwarta. 

17) Systematycznej dezynfekcji poddawane są w szkole tzw. powierzchnie dotykowe, czyli blaty, 

poręcze, klamki, włączniki, klawiatury. Prowadzony jest monitoring codziennych prac 

porządkowych i dezynfekcji. W salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych 

znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji. 
 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2021r. na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 


