
Aktualizacja do Regulaminu Organizacji Pracy Szkoły w okresie pandemii  

w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 

która obowiązuje od  dnia 26 kwietnia 2021r. 

1. Opiekunowie odprowadzający dzieci do przedszkola mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

 a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

 b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

 z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

 maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub 

 dezynfekcja rąk). 

2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko z klasy 1-8 w maseczki do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Uczniowie klas 1-8 wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami: wejście dolne od 

strony sali gimnastycznej: 0a, 0b, 2a, 2b na godz. 8.00, 1a, 1b, 3a, 3b na godzinę 8.50; 

wejście górne od strony kościoła: 7a, 7b, 8a, 8b na godz. 8.00, 4a, 5a, 6a, 6b na godz. 

8.50 

4. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

5. W strefach wspólnych (korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety) uczniowie mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką. 

6. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do 

minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości znajdują się na 

różnych częściach budynku. 

8. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i 



podręczniki można zostawić w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.  

9. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom  przystosowując 

inne pomieszczenia na szatnię oraz wprowadza się różne godziny przychodzenia 

uczniów do szkoły zgodnie z  planem dnia tygodnia. 

10. Uczniowie, z powodu prowadzonego remontu (termomodernizacji szkoły) spędzają 

przerwy na terenie budynku. 

 

 
 


