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 REGULAMIN UCZNIA 

 1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski, to znaczy, że uczeń w czasie pobytu w szkole 
 musi mówić po polsku na lekcjach i podczas przerw. 
 2. Nauka w polskiej szkole odbywa się wg. programu szkolnego oraz planu lekcji podanego do 
 wiadomości uczniów. 
 3. Uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć we wszystkich lekcjach to znaczy: 

 ●  przychodzić punktualnie do szkoły i uczestniczyć w apelu szkolnym zajmując wyznaczone 
 miejsce dla poszczególnych klas, 

 ●  wchodzić do klas na lekcje razem ze swoim nauczycielem, 
 ●  opuszczać klasę na przerwę i po zakończeniu zajęć za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły, 
 ●  podporządkować się poleceniom nauczyciela w czasie zajęć i na przerwie, 
 ●  mieć ze sobą potrzebne podręczniki, przybory szkolne, starannie prowadzić zeszyty oraz brać 

 udział we wszystkich dyktandach i sprawdzianach, 
 ●  podczas lekcji skupiać uwagę na zadaniach klasowych i dokładnie wysłuchać zadań domowych 

 aby wykonać je samodzielnie, 
 ●  zajmować zawsze wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie i szanować je, nie niszczyć 

 ławek i pomocy naukowych. 

 4 . Ucznia obowiązuje kulturalny sposób zachowania się w szkole, to jest okazywanie szacunku 
 nauczycielom, kierownictwu szkoły i swoim kolegom. 
 7. Uczniów obowiązuje przestrzeganie przepisów związanych z Covid-19. 
 8. Uczniowi zabrania się: 

 ●  wchodzenia samemu do szkoły, chodzenia po klasie lub wychodzenia z niej bez zgody 
 nauczyciela, 

 ●  przynoszenia do szkoły piłek, gier, zbędnych czasopism, kart, radia, urządzeń elektronicznych, 
 ostrych narzędzi i innych przedmiotów niezwiązanych z nauką w szkole, 

 ●  przyjeżdżania do szkoły rowerami, deskorolkami lub na wrotkach, 
 ●  używania na terenie szkoły telefonów komórkowych (za wyjątkiem emergency). 

 9. Zajęcia pozalekcyjne (próby, występy szkolne itp) w zwiazku z pandemia Covid-19 sa wstrzymane do 
 odwołania. 
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 REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY 
 SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1.  Dyrektor szkoły-osoba odpowiedzialna za wdrażanie procedury organizacji pracy szkoły. 
 2.  Postanowienia ogólne: 

 Do szkoły może przychodzić tylko: 

 a) uczeń, pracownik zdrowy bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

 b) uczeń, pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

 3.  Uczeń  przyprowadzony  do  szkoły  i  odbierany  ze  szkoły  jest  przez  rodziców  /opiekunów  bez  objawów 
 wskazujących na infekcję dróg oddechowych/. 
 4. Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury u ucznia i pracownika szkoły: 
 - pomiaru dokonuje się uczniowi i pracownikowi po przyjściu do pomieszczeń szkolnych, 
 - pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, 
 - pomiar temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym; 
 -  w  przypadku  stwierdzenia  podwyższonej  temperatury  u  ucznia  lub  pracownika,  osoba  dokonująca 
 pomiaru musi niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, który rozpoczyna procedurę izolacji. 
 4.  Na  terenie  szkoły  ogranicza  się  przebywanie  osób  z  zewnątrz  (jeśli  obecność  jest  niezbędna  dana 

 osoba musi mieć maseczkę i zdezynfekować ręce i przebywa w wyznaczonym miejscu przez dyrektora). 
 5.Zakazuje  się  wchodzenia  na  teren  szkoły  rodziców  /opiekunów  podczas  przyprowadzania  i  odbierania 
 dziecka ze szkoły (przebywanie jest możliwe w wyznaczonych miejscach). 
 6.Wychowawcy  klas  ustalają  sposoby  komunikowania  się  z  rodzicami  /opiekunami  (kto  może  najszybciej 
 odebrać telefon, kiedy dziecko przebywa w szkole). 

 HIGIENA I DEZYNFEKCJA 
 1.Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania wymogów higienicznych tj. 
 mycia rak i noszenia maseczek. 
 2. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące (niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych) 
 oraz środki do dezynfekcji rąk. 
 3. Na terenie szkoły obowiązuje utrzymanie czystości przez uczniów i pracowników. 
 4. Z sal lekcyjnych usuwa się przedmioty i sprzęt, który nie można skutecznie umyć, uprać, 
 zdezynfekować. 
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 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 1.  Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, aby uniknąć gromadzenia się uczniów. 
 2.  W celu zachowania dystansu społecznego dopuszcza się zmianę czasu przerw dla 

 poszczególnych klas. 
 3.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na stoliku ucznia, w 

 tornistrze. 
 4.  Uczeń nie udostępnia swoich przyborów i podręczników innym uczniom. 
 5.  Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów (np. gier, komputera, zabawek). 
 6.  Dopuszcza się przez uczniów spożywanie lunchu w salach lekcyjnych lub miejscu do tego 

 wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 7.  Uczniowie mogą korzystać z pojemników i sztućców jednorazowych. 
 8.  Należy dopilnować zachowania higieny podczas spożywania lunchu. 
 9.  Uczniowie, pracownicy, rodzice są zobowiązani do przestrzegania wszystkich Regulaminów 

 szkoły. 
 10.  Pracownicy szkoły oraz rodzice podpisują dokument (dodatkowo opracowany) potwierdzający 

 zapoznanie się: 

 -z procedurą organizacji pracy szkoły; 
 -z procedurą podejrzenia o zakażeniu; 
 -z organizacją i zasadami obowiązującymi podczas pandemii w szkole. 

 \ 
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 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W 
 SZKOLE 

 Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym 
 przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. 
 Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się: 

 ●  przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona, 
 ●  praca w bliskiej odległości, 
 ●  prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 
 ●  przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną. 

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu księdzem proboszczem przygotowuje listę osób, które potwierdziły 
 styczność z osobami zakażonymi koronawirusem. 

 2. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania 
 wydanych zaleceń przez dyrektora szkoły lub księdza proboszcza. 

 3. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla 
 zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, poddać się badaniom. 

 4. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, 
 placówka będzie zamknięta a spotkania zostaną prowadzone w systemie zdalnym. 

 5. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie: 

 ●  pracownik może wrócić do pracy, 
 ●  dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę, 
 ●  spotkania z uczniami zostają prowadzone stacjonarnie, 

 6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z księdzem proboszczem może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły w 
 celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

 7. Dyrektor szkoły informuje księdza proboszcza, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole. 

 8. Dyrektor szkoły, za zgodą księdza proboszcza może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli 
 występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. 


