
       Regulamin sali lekcyjnej  

 

 

1. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczeń zobowiązany jest do umycia lub zdezynfekowania 
rąk.  

2. Uczeń, wchodząc do sali, zajmuje stałe, wyznaczone przez nauczyciela miejsce, którego 
nie zmienia w trakcie roku szkolnego.  

3. Uczniowie utrzymują bezpieczny dystans społeczny 1,5 m w kontakcie z nauczycielem.  

4. Uczniowie podchodząc do tablicy lekcyjnej lub do nauczyciela są zobowiązani do 
zakładania maseczek/przyłbic ochronnych. 

5. Nauczyciel ma prawo wprowadzić na czas zajęć obowiązek korzystania z maseczek 
przez wszystkich uczniów klasy/grupy. 

6. Uczeń może opuścić swoje miejsce tylko za zgodą nauczyciela, zachowując przy tym 
środki bezpieczeństwa.  Opuszczając swoje miejsce jest zobowiązany do założenia 
maseczki. 

7. Odpowiedzi ustnych uczeń udziela, siedząc w ławce. 

8. Uczniowie w czasie lekcji, za zgodą nauczyciela, mogą korzystać z telefonów w celach 
edukacyjnych (np. słowniki). 

9. W czasie lekcji uczeń nie powinien opuszczać sali. W wyjątkowych sytuacjach jest  
to możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela i założeniu maseczki.  

10. Uczeń, który otrzymał zgodę nauczyciela na wyjście z sali, zakłada maseczkę, wychodząc  
i wchodząc do sali. Maseczkę zdejmuje dopiero przy swoim stoliku.  

11. W czasie przerwy uczeń może pozostać w sali pod warunkiem, że nie opuści swojego 
miejsca przy stoliku.  

12. Uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie. Nauczyciel stosuje się wtedy 
 do procedur szkolnych, informuje o fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

13. W przypadku gdy nauczyciel zauważy u ucznia przebywającego w klasie objawy 
wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych, powiadamia o tym fakcie zgodnie  
z procedurami szkolnymi dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

14. Uczniowie nie mogą wymieniać się i użyczać sobie przyborów szkolnych i podręczników 
oraz łączyć lub przestawiać ławek.  

15. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali w czasie przerw lub w razie potrzeby  
w czasie lekcji.  

16. Uczniowie nie mogą korzystać z gniazdek elektrycznych i przełączników światła. 

17. Nauczyciel może poprosić dyżurnych klasowych o dezynfekcję ławek, pamiętając  
o zachowaniu środków bezpieczeństwa.  

18. Uczniowie podczas lekcji zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad BHP  
oraz dbania o czystość i porządek przy swoich stanowiskach pracy, a wszelkie zauważone 
uszkodzenia, awarie i inne nieprawidłowości niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi. 

 

 


