
 
 

Regulamin funkcjonowania i organizacji 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi 

Dotyczy klas I-III 
(na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS z dnia 11 stycznia 2021 r.) 

obowiązujący od 18 stycznia 2021 r. do odwołania 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły bez osób dorosłych, zachowując zasady: 

a) dystansu min. 1,5 m od innych uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkoły, 

b) dzieci powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub częste mycie rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie 
powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie. Konieczne będzie wówczas pilne 
odebranie ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. Organizacja i koordynacja pracy szkoły  umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i 
 ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla 
poszczególnych poziomów klas będą się znajdować na różnych piętrach budynku 
szkoły.  

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Uczniowie nie korzystają ze swoich szafek szkolnych – odzież wierzchnią będą 
zostawiać w sali lekcyjnej. 

 



Przydział sal: 

1a   sala nr 17 

1b   sala nr 16 

1c   sala nr 11 

2a   sala nr 1 

2b   sala nr 10 

2c  sala nr 4 

3a   sala nr 5 

3b   sala nr 9 

Lekcje wg aktualnego planu lekcji z Librusa (obecny plan obowiązuje do końca stycznia 
– od 1 lutego wprowadzamy nowy plan na drugi semestr) 

9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania  
w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami (przerwy dzieci 
będą spędzać w wyznaczonych rejonach na różnych holach). 

10. Obiady na stołówce szkolnej będą się odbywać wg ustalonego dla każdej klasy 
harmonogramu – pojedynczo każdy oddział klasowy pod opieką wychowawcy 
lub nauczyciela prowadzącego lekcje (w godz. między 10.35 a 13.15) 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

12. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w sali szkolnej przypisanej do klasy. 

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, która do odwołania 
przyjmować będzie wyłącznie (już zapisane) dzieci obojga rodziców/opiekunów 
pracujących stacjonarnie (w zakładzie pracy) – poza domem. 

Prosimy o dostarczenie oświadczenia o treści: 

 
„Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami/opiekunami dziecka ……………… z klasy....  . 
Obydwoje pracujemy stacjonarnie – poza domem –  w godzinach, kiedy nasze dziecko 
przebywa w szkole.” 

………………………………………… 
podpisy rodziców/opiekunów ucznia 

 

15. W szkole nie będą się odbywać żadne zajęcia pozalekcyjne poza tymi, w których biorą 
udział uczniowie jednej klasy. 

16. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego 
oddzielnie dla każdej klasy (dostępnego u wychowawcy). Wypożyczanie książek 
odbywać się będą w czasie lekcji. Podczas przerw biblioteka będzie nieczynna. 

 

Rumia, 12 stycznia 2021 r.                                                 Dyrektor szkoły Monika Polak-Bojan 


