
Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii covid-19 w ZSM nr 1 w Rzeszowie 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do  

i ze szkoły. Zobowiązani są stosować obowiązujące w placówce procedury 

postępowania, określone zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają uczniów klas 1 – 3 OSM I st. 

o ustalonej godzinie do głównych drzwi wejściowych budynku szkoły lub portierni. 

Po zakończeniu zajęć odbierają pierwszaki z sali nr 15 (tymczasowo – do końca 

września  roku szkolnego) lub ze świetlicy. Uczniowie klasy 2. i 3. nieuczęszczający 

do świetlicy oczekują na rodzica obok portierni. Rodzice/opiekunowie maksymalnie 

ograniczają pobyt w placówce. 

3. Uczeń ma obowiązek przybyć do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed 

rozpoczęciem lekcji i niezwłocznie opuścić ją tuż po ich zakończeniu. W przypadku 

oczekiwania na zajęcia indywidualne czy próbę, może skorzystać z sali dydaktycznej 

w ramach ćwiczeń lub przebywać w wyznaczonym miejscu, bez nadzoru, podejmując 

pracę samokształceniową. 

4. Pierwszego dnia nauki każdy wychowanek jest zobowiązany do przyniesienia 5 

maseczek, zapakowanych w podpisany woreczek strunowy oraz chusteczki 

antybakteryjne. Wychowawcy będą je przechowywać w salach, do których zostały 

przypisane klasy. W razie zapomnienia osłony, podopieczni będą mogli skorzystać – 

samodzielnie wyjmując przedmiot z opakowania – ze zdeponowanych w szkole 

zapasów. 

5. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja  rąk, 

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

zachowanie dystansu.  

6. Uczestnicy lekcji mogą mieć na twarzach maseczki / przyłbice ochronne, natomiast w 

czasie przemieszczania się w przestrzeniach wspólnych oraz na przerwach, osłanianie 

ust i nosa prawidłowo założoną maseczką są obowiązkowe. 



7. Wszystkie czynności organizacyjne, takie jak np. sięganie po pomoce dydaktyczne czy 

zapalanie światła w sali wykonuje prowadzący zajęcia.  

8. W razie nieobecności nauczyciela - skrajne lekcje pozostają bez zastępstw, uczniowie 

są zwalniani do domu ( nie dotyczy klas 1-4 OSM I). 

9. Jeśli ktoś poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast 

informuje o tym uczącego.  

 

II. Zasady postępowania uczniów podczas lekcji, na przerwie, w trakcie pobytu w szatni 

oraz korzystania z szafek. 

 

1. Po przebraniu należy zdezynfekować dłonie i udać się do sali lekcyjnej lub 

świetlicy. 

2. Po zakończeniu zajęć w klasach 1-3 OSM I st. dzieci są odprowadzane do 

świetlicy szkolnej przez nauczyciela z którym kończą zajęcia lub są odbierani 

przez rodziców. 

3. Uczniowie nie mogą się wymieniać podręcznikami i przyborami ani przynosić 

do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów czy zabawek. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego będą przeprowadzane głównie na świeżym 

powietrzu. Rodzice powinni dopasować strój dziecka do warunków 

atmosferycznych. 

5. Uczniowie mogą wyjątkowo korzystać z toalet także w czasie lekcji, po 

uzyskaniu zgody nauczyciela, aby uniknąć kolejek do łazienek podczas 

przerw.  

6. Śniadania należy spożywać w salach lekcyjnych lub w innych wyznaczonych 

do tego miejscach. 

7. Młodzież ustala godziny lekcji instrumentu tak, aby ograniczyć do minimum 

czas oczekiwania pomiędzy zajęciami. Przebywa wówczas  w wyznaczonych 

miejscach, stosując się do procedur bezpieczeństwa.  

8.  Przed wejściem do klasy na lekcję instrumentu konieczna jest dezynfekcja rąk 

środkiem znajdującym się na korytarzu. 

9. W przypadku klas 1-3 OSM I lub starszych - jeśli zajdzie taka potrzeba, rodzic 

może uczestniczyć w lekcji indywidualnej, z zachowaniem zasad 



bezpieczeństwa, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Wówczas nauczyciel 

instrumentu wprowadza go na lekcję, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

10. Zarówno prowadzący jak i uczeń podczas lekcji instrumentu, może zakładać 

maseczkę/przyłbicę/ półprzyłbicę jeśli pozwala na to instrument. 

11. Uczniowie  poszczególnych klas korzystając z szafek i szatni przestrzegają 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego.   

 

III. Chór, orkiestra, zespoły kameralne. 

 

1. Podczas zajęć orkiestry każdy korzysta z własnego pulpitu. 

2. Uczniowie siedzą w odpowiednich odległościach (optymalnie 1,5 m). 

3. Nauczyciel wystrzega się dotykania instrumentu ucznia (np. w celu jego nastrojenia). 

 

IV. Popisy. 

1. Możliwe jest organizowanie popisów w ograniczonej liczbie, ze wskazaniem aby były 

to popisy klasowe, ewentualnie sekcyjne, bez udziału osób z zewnątrz.  

 


