
Regulamin postępowania w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi  

w czasie zagrożenia COVID-19 

(uczniowie i rodzice) 

1. Wszyscy  uczniowie mają obowiązek częstego mycia lub dezynfekcji 

rąk. 

2. Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów złego 

samopoczucia, gorączki, choroby. 

3. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają tylko i 

wyłącznie w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają kolejne zajęcia. 

Wyjścia do toalety, sklepiku lub biblioteki każdorazowo zgłaszają 

nauczycielowi dyżurującemu. 

4. Uczniowie noszą osłony twarzy w częściach wspólnych budynku, ze 

szczególnym uwzględnieniem szatni i czasu trwania przerw 

międzylekcyjnych. W sytuacji spożywania posiłku należy zachować 

zasadę dystansu społecznego po zdjęciu osłony twarzy. W innych 

sytuacjach o obowiązku założenia osłony twarzy przez ucznia decyduje 

nauczyciel prowadzący zajęcia. Obowiązek noszenia osłony twarzy w 

częściach wspólnych budynku obowiązuje uczniów i pracowników od 

momentu wejścia do szkoły.  

5. Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów do 

pisania, opakowań do żywności i napojów oraz dbania o czystość 

własnych rzeczy (plecaków, piórników itp.). 

6. W sytuacji obserwowania objawów chorobowych u ucznia zostaje on 

pilnie skierowany do pielęgniarki szkolnej, sekretariatu szkoły lub 

świetlicy, jednocześnie rodzic zostaje wezwany w celu odbioru ucznia ze 

szkoły. Jeśli objawy wskazują na zakażenie COVID-19 (gorączka, kaszel, 

duszności, zaburzenia węchu lub smaku), uczeń jest kierowany do 

miejsca izolacji wytyczonego w szkole. Dla usprawnienia komunikacji w 

sytuacji zagrożenia nauczyciel może się posługiwać telefonem 

komórkowym (nawet w trakcie zajęć lekcyjnych). 

7. Uczniowie klas 1-3 wychodzą na przerwy w czasie wskazanym przez 

nauczyciela, poza czasem trwania przerw dla uczniów klas 4-8. 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy nie wychodzą na korytarz w 

czasie przerw międzylekcyjnych. Wyjścia dzieci ze świetlicy na korytarz 

odbywają się w czasie wskazanym przez nauczycieli (poza przerwami 

międzylekcyjnymi). 

9. Rodzice i uczniowie mają obowiązek codziennego sprawdzania e-

dziennika Librus, w szczególności - odczytywania wiadomości i 

ogłoszeń. Dziecko i rodzic posiadają odrębne konta dostępowe do 

e-dziennika – rodzic nie udostępnia swojego konta dziecku. 

10. W sytuacjach nieopisanych w niniejszych procedurach należy 

każdorazowo dokonywać uzgodnienia z dyrektorem szkoły lub 

nauczycielem odbywającym w danym momencie zajęcia z uczniem. 

 


