
Zasady dla wszystkich Uczniów i organizacja zajęć stacjonarnych w szkole 

obowiązujące w SP 13 w Żorach w roku szkolnym 2020/21  

(w związku z COVID 19) 

(obowiązują od 1.09.2020 w czasie wszystkich okresów nauki stacjonarnej) 
 
Od 1 września 2020 wszystkich uczniów SP nr 13 w Żorach obowiązują 

następujące zasady, każdy uczeń: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Zdrowy uczeń to ten, , który nie ma: 

 podwyższonej temperatury ciała, 

 bólu głowy i mięśni, 

 bólu gardła, 

 kaszlu, 

 duszności i problemu z oddychaniem,  

 uczucia wyczerpania, 

 braku apetytu.  

3. Pod szkołę, przed lekcjami przychodzi nie wcześniej niż 5 minut przed dzwonkiem 

oznajmującym rozpoczęcie zajęć.  

4. Informuje rodziców, że w przedsionku szkoły dla bezpieczeństwa wszystkich uczniów 

mogą przebywać tylko uczniowie zachowując dystans społeczny - zasłaniając usta  

i nos (maseczka lub przyłbica).  

5. 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.  

6. Przed wejściem na teren szkoły – dezynfekuje ręce (automat w przedsionku szkoły).  

7. 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.  

8. W szatni -  korzysta TYLKO ze swojej szafki i zaraz po przebraniu opuszcza teren szatni. 

9. Idąc do sali lekcyjnej, stara się przemieszczać po korytarzach szkolnych  

jak najkrótszą drogą.  

10. Przemieszczając się po szkole pamięta o zasłanianiu ust i nosa.  

11. Podczas lekcji, każdy uczeń:  

a) po zajęciu miejsca może ściągnąć maseczkę (przyłbicę),  

b) zajmuje miejsce wyznaczone przez wychowawcę, które obowiązuje go na wszystkich 

lekcjach - nie zmienia go w żadnej innej sali,  

c) korzysta TYLKO ze swoich  podręczników i przyborów,  



d) na informatyce używa rękawiczek jednorazowych, 

e) nie podchodzi do nauczyciela, pytania zadaje ze swojego miejsca, 

f) na lekcji wychowania fizycznego przebiera się  zawsze w tej samej szatni i zostawia 

rzeczy w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,  

g) w czasie zajęć wykonuje polecenia nauczyciela,  nie wykazuje dodatkowej aktywności,   

h) jeżeli poczuje objawy wymienione w pkt. 1 – obowiązkowo zgłasza to nauczycielowi 

lub swojemu wychowawcy.  

12. Na przerwie, każdy uczeń : 

a) opuszczając swoje miejsce w ławce, przed wyjściem z klasy, zakłada maseczkę  

lub przyłbicę,  

b) myję ręce wodą i mydłem według instrukcji zamieszczonej w każdej łazience, 

c) jeżeli zmienia salę lekcyjną stara się przemieszczać po najkrótszej drodze, 

d) przebywa na piętrze w okolicy sali w której będzie miał następną lekcję, 

e) spożywa tylko swój posiłek przyniesiony z domu,  

f) pije tylko swoje napoje, nie dzieli się napojami czy posiłkiem z innymi. 

13. Każdy uczeń, który korzysta ze stołówki szkolnej: 

a) pamięta o maseczce lub przyłbicy, którą zdejmuje po zajęciu miejsca  

przy stoliku,  

b) dezynfekuje ręce przed wejściem do jadalni,  

c) ustawia się w kolejce po posiłek zatrzymując się na wyznaczonych liniach,  

d) pobiera jedzenie i siada na wyznaczonym miejscu przy stoliku, 

e) sprawnie zjada posiłek, ubiera maseczkę lub przyłbicę, oddaje naczynia  

w wyznaczone miejsce i opuszcza jadalnię.  

14. Korzystając z biblioteki, każdy uczeń: 

a) nie wchodzi na teren biblioteki, 

b) stoi na korytarzu szkolnym, na wyznaczonej linii, 

c) stosuje się do poleceń i instrukcji pani z biblioteki szkolnej.  

15. Po zakończeniu lekcji, każdy uczeń: 

a) pamięta o założeniu maseczki lub przyłbicy, schodzi do szatni i korzysta  

tylko ze swojej szafki, 

b) opuszcza szkołę najkrótszą, możliwą drogą i w trosce o (zdrowie swoje  

i innych) udaje się od razu do domu. 

   


