
 

 

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 
 

1. Na teren szkoły może wejść wyłącznie osoba bez infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 

indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. W przypadku zdiagnozowania u ucznia COVID-19, rodzic/ opiekun prawny ma 

obowiązek natychmiast poinformować o tym szkołę.  

4. Przy wejściu do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, których 

należy użyć przed udaniem się do szatni. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, 

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły, w szczególności przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

5. W częściach wspólnych szkoły tj.: korytarze, klatki schodowe, hole, szatnie uczniowie              

i pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa czystą i suchą maseczką 

oraz w miarę możliwości zachowywania dystansu minimum 1,5 metra.  

6. Uczniowie po zajęciu miejsc w salach lekcyjnych nie mają obowiązku zakrywania ust 

i nosa, jednak powinni stosować pozostałe zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego: 

ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust, 

dezynfekowanie rąk.   

7. Uczniowie korzystają w szkole wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w jego własnej 

szafce. Nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów (np. maskotki, 

klocki itp.).  

8.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani każdorazowo 

przez opiekuna bez objawów infekcji, nieprzebywających na kwarantannie lub izolacji 

domowej. Z jednym dzieckiem do budynku szkoły może wejść tylko jeden opiekun  

i tylko do wydzielonej strefy rodzica w przyziemiu (szatnie). Obowiązuje  tam również 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. Szczegółowe zasady określa Procedura przebywania rodziców/ 

prawnych opiekunów/ członków rodzin ucznia oraz osób obcych na terenie szkoły.  

9. Gdy u ucznia przebywającego w szkole wystąpią niepokojące objawy chorobowe, które 

wskazują na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączka, kaszel, zostanie on 

odizolowany i będzie oczekiwał na odebranie przez rodziców pod opieką pracownika 

szkoły. Szczegółowe zasady określa Procedura postępowania w razie stwierdzenia 

zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.  

10. Uczniowie spędzają przerwy w gronie kolegów i koleżanek z klasy w bezpośrednim 

sąsiedztwie sali, w której mają lekcje lub w sali, jeśli znajduje się w niej nauczyciel.   

11. Wychowawcy klas 1-3 opiekują się swoimi uczniami w trakcie zajęć edukacyjnych                 

i podczas przerw, (również podczas przerwy na 10 minut przed rozpoczęciem pierwszej 

lekcji).  Możliwe jest wyjście z uczniami na krótki spacer po placu szkolnym, o ile 

warunki pogodowe na to pozwalają, lub na korytarz szkolny, o ile nie przebywają na 

nim w tym czasie uczniowie z innej klasy.   
 



 

 

12. W celu uniknięcia gromadzenia się większej liczby osób w toaletach dopuszcza 

się korzystanie z nich również w trakcie trwania lekcji.   

13. Sale, korytarze co najmniej raz na godzinę będą wietrzone.   

1. 14. Uczniowie korzystają z boksów w szatni wyłącznie w celu pozostawienia 

tam odzieży wierzchniej oraz zmienionego obuwia. Dopuszcza się pozostanie  

w niezmienionym obuwiu, o ile są to czyste, lekkie buty na niebrudzącej podeszwie, 

a warunki pogodowe na to pozwalają (jest ciepło i sucho). Cienkie okrycia wierzchnie 

uczniowie mogą pozostawić w szafkach szkolnych.   

14. Po skończonych zajęciach uczniowie klas 1-3 są sprowadzani do świetlicy, a następnie        

do szatni przez nauczyciela. Uczniowie klas 4-8 samodzielnie udają się z klasy do 

wyznaczonego boksu w szatni, starając się zachowywać odstęp od innych uczniów, a po 

ubraniu się niezwłocznie opuszczają budynek szkoły.   

15. Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego, pracy świetlicy, stołówki i biblioteki 

szkolnej zostały zawarte w odrębnych regulaminach.  

16. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, powinni je wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników.   

17. Powyższy regulamin obowiązuje również w odniesieniu do zajęć pozalekcyjnych.  

18. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,  

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

      Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dziecku maseczek oraz w miarę potrzeb 

indywidualnego płynu do dezynfekcji rąk (w małym opakowaniu).  

 

  

      Proszę się zapoznać z regulaminami i procedurami związanymi z pracą świetlicy, 

stołówki, biblioteki oraz organizacją zajęć wychowania fizycznego w czasie epidemii. 

Pozwoli to usprawnić pracę szkoły.  

 

Liczymy na Państwa wsparcie! 

 
 

 Dyrekcja SP 50 w Białymstoku 

 


