
    Reguły i zasady higieny w szkole     
 

   Podstawowe zasady  
 

 Każdego dnia rano należy zmierzyć temperaturę i sprawdzić czy nie pojawiły się  

 oznaki choroby.Jeżeli nie czujesz się dobrze,zostań w domu . 

 Trzymaj zawsze wyznaczony dystans, gdziekolwiek się znajdujesz. 

 W szkole i w zabudowaniach szkoły poruszaj się tylko w wyznaczonych miejscach. 

 Tego należy się nauczyć od pierwszego dnia szkoły i zapamiętać.  

 

    Ochrona twarzy  
 

 Gdy wchodzisz na teren szkoły załóż maskę ochronną. 

 Na swoim miejscu w sali możesz jeśli chcesz zdjąć maskę. 

 Uważaj jak poprawnie obchodzić się z maską ochronną. (Plakat ) 

 Gdy wyjdziesz z sali lekcyjnej od razu załóż maskę ochronną. 

 Potrzebujesz jakiś pojemnik do  przechowywania maski ochronnej (pojemnik,woreczek). 

 Codziennie czyść maskę ochronną - pierz  w 60 stopniach,prasuj żelazkiem 

 z wyrzutem pary,lub wygotuj. 

 Zmieniaj codziennie maskę ochronną. 

 Jeżeli nie posiadasz swojej maski,to w pierwszy dzień szkoły odbierz maskę ochronną  

 w bramie budynku szkoły. 

 Oznacz swoją maskę ochronną. 

 

    Mycie rąk 

  
Gdy wchodzisz do sali lekcyjnej zawsze umyj ręce.Uważaj przy tym jak we 

właściwy      sposób myć ręce.(Plakat) 

 Powinieneś przez co najmniej  30 sekund dokładnie myć ręce i palce mydłem, i dokładnie 

osuszyć. 

 Proszę nauczyć się w domu jak poprawnie umyć ręce.  

 Po umyciu rąk,usiądź na miejscu z Twoim wyznaczonym nazwiskiem.Przestrzegaj przy tym 

właściwego  

 poruszania się w  klasie. 

 

     W klasie  

 

 Uważaj dokładnie na wskazówki  nauczyciela. 

 Wskaż jeżeli chcesz o coś zapytać i musisz zaczekać co nauczyciel odpowie. 

 Twoje miejsce w klasie możesz opuścić tylko wtedy gdy otrzymasz na to pozwolenie. 

 Przy Twoim miejscu znajduje się koszyk z Twoim nazwiskiem ,w którym należy 

położyć     przybory do nauczania. 

 Długopisy,gumki,mazaki w pojemniku muszą być dziennie dostępne. 

 Dobrze by było gdyby długopisy,gumki,mazaki wraz z pojemnikiem, mogły by zostać w 

koszyku w szkole. 

 Twoich przyborów nie możesz pożyczać innym dzieciom.  

 

    Śniadanie  

 

Na śniadanie musisz przynieść własne jedzenie i picie . 

Nie wolno się wymieniać jedzeniem z innymi dziećmi. 



Rownież podczas śniadania musisz zostać na swoim miejscu. 

Resztki ze śniadania oraz śmieci musisz zabrać ze sobą do domu. 

 

 

 

    Drodzy Rodzice,dzieci i koledzy 

 

Te reguły i wyznaczenia służą nam wszystkim, by nas chronić.Chronią one dzieci,was jako 

rodziców w domu i nas , 

nauczycieli i pracowników szkoły.Tylko gdy będziemy wszyscy konsenkwentni i będziemy 

się trzymać, to razem to pociągniemy i będziemy mogli dalej realizować nauczanie dzieci  w 

tym miejscu. 

Dlatego obowiązuje następująca procedura: 

Jeżeli dziecko dalej pomimo dokładnego upomnienia nie będzie się trzymać 

obowiązujących zasad, 

zostanie natychmiastowo usunięte z klasy i będą je państwo musieli odebrać. 
Proszę pamiętać to wszystko jest dla waszej ochrony i ochrony waszych dzieci! 

 

 


