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PRZEBYWANIE UCZNIÓWKLAS I-III  
NA TERENIESZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W GDAŃSKU 

 
 

I. Przyjście do szkoły 

A. Przyprowadzenie ucznia przez rodzica/opiekuna. 
 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3. Uczniowie przychodzą do szkoły wg obowiązującego planu zajęć. 

4. Rodzic/opiekun przyprowadza ucznia tylko do wyznaczonego obszaru  

z zachowaniem dystansu społecznego. Rodzic nie wchodzi do budynku. 

5. Uczeń kieruje się do wyznaczonej szatni, w której zmienia buty oraz zdejmuje 

okrycie wierzchnie, następnie myje ręce wodą z mydłem w miejscu wskazanym 

przez pracownika obsługi i idzie do swojej sali lub do świetlicy. 
 

B.  Samodzielne przyjście uczniów klas I-III 

1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły wg ustalonego planu zajęć, nie wcześniej niż  

10 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć. 

3. Po wejściu do szkoły uczeń kieruje się do wyznaczonej szatni, w której zdejmuje 

okrycie wierzchnie oraz zmienia buty, następnie myje ręce wodą z mydłem  

w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi i idzie do swojej sali lub świetlicy. 

4. Nauczyciel/wychowawca oczekuje na ucznia w sali lekcyjnej/świetlicy. 
 

II.   Pobyt ucznia w szkole. 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonej sali. 

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się 

na ławce szkolnej ucznia, w tornistrze lub na własnej półce.  

3. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: 

a. częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, 

przed wyjściem do domu, 

b. ochrona podczas kichania i kaszlu, 

c. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

4. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

5. Przerwy są organizowane w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak 

nie rzadziej niż co 45 minut. 

6. Sale lekcyjne są wietrzone raz na godzinę - w czasie przerw, w razie potrzeby 

w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć. 

7. Po zakończeniu zajęć wszystkie pomieszczenia, pomoce dydaktyczne, sprzęt 

sportowy oraz zabawki używane przez dzieci, będą myte i dezynfekowane przez 

pracowników obsługi. 

8. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W/w dzieci nie udostępniają swoich 
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zabawek innym, natomiast ich opiekunowie dbają o regularne czyszczenie (pranie 

lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy. 

10. Uczeń nie korzysta na terenie szkoły z telefonu, smartwatcha. 

11. Uczeń powinien być przygotowany na pobyt na świeżym powietrzu w ramach 

zajęć wf (odzież oraz obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych). 

12. Uczniowie korzystają ze źródełka wody pitnej wyłącznie pod nadzorem opiekuna. 

13. Uczeń powinien być zaopatrzony w prowiant i napoje na cały dzień.  

14. Jeśli uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy, wskazujące na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, pod opieką 

nauczyciela lub pielęgniarki, a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu 

pilnego odebrania go ze szkoły.  
 

III. Pobyt w świetlicy 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili 

potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach, odrębnych dla klas 

pierwszych, drugich, trzecich. 

3. Uczniowie przed wejściem do sali myją ręce wodą z mydłem, następnie zgłaszają 

swoje przyjście wychowawcy świetlicy. 

4. Sale są wietrzone raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej, w szczególności 

przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Uczniowie spędzają czas w świetlicy pamiętając o przestrzeganiu obowiązujących 

przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

6. Uczeń powinien być przygotowany na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu 

(odzież oraz obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych). 
 

IV. Powrót do domu 

A. Odbieranie uczniów po skończonych zajęciach 

1. Uczniowie po skończonych zajęciach zostają sprowadzeni do szatni lub świetlicy 

(zgodnie z wcześniejszą deklaracją opiekunów). 

2. Dziecko przebiera się w szatni i opuszcza szkołę. 

B. Odbieranie uczniów ze świetlicy. 

1. Rodzic/opiekun lub pracownik szkoły dzwoni do świetlicy: 

a. klasy I – 58 306 75 00 wew. 39, 

b. klasy II – 58 306 75 00 wew. 24, 

c. klasy III – 58 306 75 00 wew. 23 

i informuje, że czeka na dziecko przy wejściu do szkoły: 

2. Dziecko myje ręce wodą z mydłem, przebiera się w szatni i opuszcza szkołę. 

3. Jeżeli uczniowie będą poza budynkiem szkoły, rodzic odbiera dziecko z boiska  

z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

C.  Samodzielny powrót. 

1. Uczeń o ustalonej z rodzicem porze, idzie do szatni, myje ręce wodą i mydłem, 

przebiera się, opuszcza szkołę. 
 

V. Informacje dodatkowe 

1. Rodzic może kontaktować się z nauczycielami przez platformę GPE. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 


