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Regulamin postępowania w okresie pandemii Covid – 19 

na terenie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze 

zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. Poz. 872) 

6. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące 

od 1 września 2021 r. 

 

 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg odde-

chowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domo-

wych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na 

nich nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania dłoni.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, 

wyznaczony obszar w holu przed salą komputerową), zachowując następujące 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 bezpieczeń-

stwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).  
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5. Uczniowie klas 0 przyprowadzani są do szkoły przez 1 opiekuna w godzinach od 7.00 do 8.00. 

Opiekunowie udają się z dziećmi do szatni, następnie przekazują pod opiekę dzieci nauczycielowi 

oczekającemu w wyznaczonym miejscu (hol na parterze przy portierni).  Nauczyciel przeprowadza 

dzieci do wyznaczonej sali lekcyjnej. Czynności te są praktykowane przez 3 tygodniowy okres ad-

aptacji. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie samodzielnie udają się do klas lekcyjnych.  

6. Uczniowie klas I przyprowadzani są do szkoły zgodnie ustalonym planem lekcji. Opiekunowie 

udają się z dziećmi do szatni, następnie przekazują dzieci pod opiekę nauczycielowi oczekającemu 

w wyznaczonym miejscu (hol na parterze przy portierni). Nauczyciel przeprowadza dzieci do wy-

znaczonej sali lekcyjnej. Czynności te są praktykowane przez 3 tygodniowy okres adaptacji. Po 

upływie wyznaczonego czasu uczniowie samodzielnie udają się do sal lekcyjnych. Procedura ulega 

zmianie z chwilą, gdy uczeń korzysta ze świetlicy szkolnej.  

7. Uczniowie klas II oraz III po wykonaniu czynności w szatni samodzielnie udają się do wyzna-

czonej sali lekcyjnej bądź do świetlicy szkolnej.   

8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone zostaje do niezbędnego minimum i jedynie 

w wyznaczonych obszarach.  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg od-

dechowych (w szczególności temperaturę powyżej 38ºC, kaszel, duszności), bezzwłocznie prosi 

pracownika dyżurującego na piętrze o odprowadzenie dziecka do odrębnego pomieszczenia (izolat-

ka znajdująca się na parterze budynku szkoły), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

Niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji. Dziecko powinno być odebrane 

przez rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną osobę własnym środkiem transportu w czasie nie 

dłuższym niż 120 min. Do tego czasu uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szko-

ły.  

10. Każda sala lekcyjna, pomieszczenie użytkowe oraz pracownie wyposażone są w płyn dezynfe-

kujący.   

11. Nauczyciel oraz uczeń przed każdą godziną lekcyjną zobowiązany jest do przeprowadzenia 

dezynfekcji rąk wykorzystując przy tym płyny dostępne w każdej sali lekcyjnej. Dezynfekcja  prze-

prowadzana jest przez nauczyciela prowadzącego daną lekcję.  

12. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (w zależ-

ności od potrzeb). Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi oraz 

wszelkiego rodzaju przedmiotami, jak również przekąskami.  

13. Uczeń powinien ograniczyć przynoszenie przedmiotów do szkoły do niezbędnego minimum.   
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14. Wietrzenie sal lekcyjnych powinno odbywać się co najmniej raz na godzinę natomiast części 

wspólnych (korytarz) po każdej przewie w czasie trwania zajęć lekcyjnych.  

15.  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwat-

nych do potrzeb (korzystanie z korytarza w formie rotacyjnej).   

16. Uczniowie i nauczyciele klas IV- VIII  w czasie przerw zobowiązani są do zakrywania nosa 

oraz ust. 

17. Wszystkie osoby przybywające w przestrzeniach wspólnych (ciągi komunikacyjne, toalety, 

szatnie)zobowiązane są do zakrywania nosa oraz ust. 

18.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, w miarę możliwości należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

19. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy używany w czasie zajęć oraz podłoga poddane będą de-

zynfekcji po każdym dniu zajęć, a w sytuacjach wyjątkowych po każdych zajęciach.  

20. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Funkcjonowanie uczniów w świetlicy szkolnej reguluje odrębny dokument zawie-

rający zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii. W świetlicy znajdują się 

środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w 

trakcie przebywania dzieci w świetlicy, a także przed przyjęciem wychowanków oraz po przepro-

wadzeniu dezynfekcji.  

20. Korzystanie z bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły odbywa się na zasadach obowiązują-

cych w transporcie publicznym.  

21. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły na-

leży bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

22. Przestrzeń pracy oraz wszystkie pomoce dydaktyczne należy zdezynfekować po każdych zaję-

ciach. Należy ograniczyć korzystanie z pomocy, które nie mogą być zdezynfekowane. 

 

Spotkania ze specjalistami  

1. Na spotkania ze specjalistą przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobo-

wych. 

2. Zaraz po wejściu do gabinetu oraz przed wyjściem z niego, uczeń jest zobowiązany do dezyn-

fekcji dłoni.  

3. Przestrzeń pracy oraz wszystkie pomoce dydaktyczne należy zdezynfekować po każdych zaję-

ciach. Należy ograniczyć korzystanie z pomocy, które nie mogą być zdezynfekowane. 
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4. Po każdych zajęciach gabinet specjalisty powinien zostać wywietrzony. 

5. Jeśli w zajęciach uczestniczy więcej niż 1 uczeń, należy zachować bezpieczną odległość pomię-

dzy uczniami. 

 

Biblioteka szkolna 

1. Przed wejściem do biblioteki wszystkie osoby podlegają obowiązkowi dezynfekcji rąk.  

2.W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników, przy 

konieczności zmniejszenia dystansu należy zasłonić usta i nos.  

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej należy systematyczne wietrzyć. Należy regularnie czyścić po-

wierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

4. W bibliotece szkolnej jednocześnie może przebywać ograniczona liczba osób.  

5. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczone miejsce w bibliotece szkolnej. Odizo-

lowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny (do 3 dni). Po tym okresie włączyć do  ponownego użytkowania. 

7. Sposób wypożyczania oraz zwrotu podręczników odbywać się będzie wg ustalonego harmono-

gramu.    

Gastronomia  

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami.  

2. Przed wejściem do stołówki szkolnej każda osoba powinna zdezynfekować dłonie.  

3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków higie-

nicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowe-

go,  należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to 

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzy-

manie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń sto-

łowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

4. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniają-

cych prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Ucznio-

wie spożywają posiłek na stałych wyznaczonych miejsca z uwzględnieniem podziału na klasy.  Po-

wierzchnie użytkowe powinny być systematycznie poddawane dezynfekcji.  
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5. Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce w temperaturze min. 60°C lub 

wyparzane.  

6. Uczniowie korzystający z posiłków w szkole zobowiązani są do pozostawiania plecaków z przy-

borami szkolnymi w sali lekcyjnej lub szatni. Zabrania się zarówno wnoszenia plecaków do sto-

łówki, jak i pozostawiania ich na korytarzu przed stołówką.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  

3.  Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej.  

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy bez-

zwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezyn-

fekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidu-

alnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

 

 

 


