
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW 
MIĘDZYLEKCYJNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Kluczowe rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID – 19 (art.30b) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (art.30c) 

Procedura dotyczy: bezpiecznego przebywania uczniów na przerwach międzylekcyjnych. 

 
I Postanowienia ogólne  

1. Celem regulaminu jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości wypoczynku 
podczas przerw w dobie pandemii koronawirusa.  

2. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają nauczyciele dyżurujący.  
II Zachowanie ucznia podczas przerw 

1. Uczniowie z chwilą rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia przebywają na terenie szkoły. 

2. Uczniowie klas IV – VIII rozpoczynający naukę o godzinie 8:00 najwcześniej przychodzą do 
szkoły na 7:50.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie klas IV – VI wchodzą do szkoły wejściem A, uczniowie 
klas VII – VIII wejściem C, dezynfekują ręce, zakładają maseczkę. Następnie uczniowie udają 
się pod swoje sale lekcyjne zgodnie z planem i harmonogramem (załącznik – plan dyżurów).  

4.  Nie ma możliwości korzystania z szafek szkolnych. Wierzchnie okrycie uczniowie noszą przy 
sobie. 

5. W czasie pobytu w szkole nie wolno wychodzić poza teren budynku lub boiska. 

6. Uczniowie klas IV – VIII na parterze szkoły mają do dyspozycji korytarz tylko do sali 25. Od 
sal 24 do pedagoga szkolnego korytarz przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. 

7. Przemieszczając się po szkole, uczniowie zachowują dystans 1,5 metrowy, chodzą zawsze 
prawą stroną korytarza, noszą maseczki i nie gromadzą się w grupach. 

8. Każdą przerwę uczniowie spędzają pod wyznaczoną w planie lekcyjnym salą lub w środku tej 
sali pod opieką wyznaczonego nauczyciela zgodnie z harmonogramem (załącznik – plan 
dyżurów). 

9. Przemieszczając się po schodach, uczniowie idą gęsiego w bezpiecznej odległości, zawsze 
prawą stroną. 

10. Po dzwonku na lekcję uczniowie przebywający na korytarzu w maseczkach ustawiają się 
w bezpiecznych odległościach od siebie i są wpuszczani przez nauczyciela do sali lekcyjnej. 

11.  Przemieszczanie się po budynku szkolnym jest możliwe tylko w momencie zmiany sali 
lekcyjnej lub w przypadku udania się do stołówki. 



12. Uczeń udaje się na obiad według ściśle określonego regulaminu stołówki szkolnej. 

13. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych (w pogodne dni) uczniowie będą mogli 
przebywać w czasie długiej przerwy na boisku szkolnym według określonego harmonogramu 
(załącznik – plan dyżurów). 

14. Na boisko szkolne uczniowie klas IV – VIII wychodzą wyłącznie wyjściem C i tam 
przebywają pod opieką nauczyciela zgodnie z harmonogramem (załącznik – plan dyżurów). 

15.  Pod koniec długiej przerwy, wracając z boiska szkolnego, uczniowie w maseczkach ustawiają 
się gęsiego w bezpiecznych odległościach, słuchając poleceń nauczycieli dyżurujących, 
z zachowaniem reżimu sanitarnego przemieszczają się pod salę lekcyjną, w której mają lekcje. 
Kategorycznie zabronione jest tłoczenie się, popychanie, szarpanie się. Po wejściu do szkoły 
należy zdezynfekować ręce.  

16. Uczniowie zawiadamiają natychmiast nauczyciela dyżurującego o zagrażającym im 
niebezpieczeństwie ze strony kolegów lub niewłaściwym zachowaniu (brak dystansu, brak 
maseczki). 

17. W toaletach, na korytarzach i na boisku należy zachować czystość i nie niszczyć mienia 
szkoły.  

18. W toaletach może przebywać maksymalnie 4 uczniów. Podczas pobytu w toalecie uczniowie 
wykonują czynności związane wyłącznie z kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. Nie 
wolno przebywać w toaletach w celach towarzyskich. 

19. Podczas pobytu w szkole należy jak najczęściej myć i dezynfekować dłonie, używać tylko 
i wyłącznie swoich podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. 

20. Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższego regulaminu skutkować będzie powiadomieniem 
rodziców i możliwością obniżenia oceny z zachowania. 


