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Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID -19 

w Szkole Podstawowej im. płk. pilota St. J. Skarżyńskiego  

w Skarżynie  

  

 

  

 

Podstawa Prawna: 

 
⎯ art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910);  

⎯ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

493);  

⎯ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)  

⎯ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1356);  

⎯ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)  

 

W oparciu o:  

⎯ Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;  

⎯ Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie 

Szkoły  

Podstawowa im. płk. pilota St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie oraz rodziców i uczniów w 

trakcie  

trwania pandemii COVID-19, 

2. Celem regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

higieny w czasie trwania pandemii COVID-19 na terenie Szkoły.  
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II. ZASADY WCHODZENIA I WYCHODZENIA ZE SZKOŁY 

1. Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci i uczniowie oraz pracownicy, którzy są objęci  

kwarantanną lub izolacją domową albo mają objawy infekcji dróg oddechowych. W zajęciach 

nie  

mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osoba chorą z 

powodu  

infekcji wywołanej COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie.  

2. Rodzic zobowiązany jest wypełnić oraz złożyć stosowne oświadczenie / zgodę  stanowiące 

załącznik nr 1 do regulaminu.   

3. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem nr 2 od strony 

placu zabaw. 

4. Uczniowie z klas I-III wchodzą wejściem nr 2 od strony placu zabaw natomiast uczniowie 

dojeżdżający  i pozostali z klas IV – VIII wejściem głównym.  Pracownicy szkoły oraz osoby 

trzecie wchodzą wejściem głównym. Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w 

wyjątkowych sytuacjach wejściem nr 2 od strony placu zabaw i poruszają się w wyznaczonej 

strefie.                                                                                                                                                   

5. Na terenie szkoły obowiązuje dystans społeczny wynoszący 1,5 m.                                                

6. Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.                                                                   

7. Dzieci i uczniowie podlegają kontrolnemu mierzeniu temperatury ciała termometrem 

bezdotykowym (temperatura ciała nie może przekroczyć 38,0 °C).                                                    

8. Rodzice/opiekunowie odbierający lub przyprowadzający dzieci do/ze szkoły oraz osoby 

trzecie mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m.                                                       

9. Rodzice/opiekunowie odbierający/przyprowadzający dzieci do/ze szkoły nie wchodzą na 

teren placówki, przekazują dziecko pracownikowi/nauczycielowi przy wejściu do szkoły. 

Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.                                                                                             

10. Rodzice/opiekunowie i osoby trzecie, jeżeli bezwzględnie wymaga tego sytuacja 

wchodząc do szkoły mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz 

zakrywania ust i nosa. 11. Dzieci/uczniowie są przyprowadzani przez 1 rodzica/opiekuna 

prawnego.                                     12. Rodzice/osoby trzecie mogą wejść na teren szkoły po 

uzyskaniu zgody sekretariatu szkoły pod nr tel. (0 63) 288 68 03 z zachowaniem zasad 

obowiązujących w pkt 10.                                        

 13. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z placu zabaw przez rodziców z dziećmi oraz 

przez inne osoby z zewnątrz.  

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE  

1. Uczniowie odbywają zajęcia w wyznaczonych salach dydaktycznych:  

  0dział przedszkolny I (dzieci 3, 4 letnie) – sala nr 4  

  0ddział przedszkolny II( dzieci 5, 6 letnie) – sala nr 14  

 Klasa I – sala nr 11 

 Klasa II – sala nr 38  

 Klasa III – sala nr 9  

 Klasa IV – sala nr 25  
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 Klasa VI – sala nr 5 

 Klasa VII – sala nr 22 

 Klasa VIII – sala nr 21 

 Zajęcia dodatkowe – świetlic szkolna  

 Izolatka – odizolowane pomieszczenie zaadoptowane po sklepiku szkolnym. 

2. Uczniowie i nauczyciele każdorazowo zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do 

sali.  

3. Obowiązkowo należy myć ręce w klasach i w toaletach.  

4. Zaleca się częstą dezynfekcję rąk.  

5. Należy wietrzyć sale lekcyjne co godzinę, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sal 

lekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący w danej sali zajęcia, a za wietrzenie 

części wspólnych pracownicy obsługi.  

6. W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. W przypadku korzystania z przedmiotów i 

sprzętów niezbędnych do zajęć należy je czyścić i dezynfekować.  

7. Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły zabawek oraz innych przedmiotów.  

8. Każde dziecko/uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych.  

9. Pomoce dydaktyczne eksponuje tylko nauczyciel. Środki dydaktyczne, z których korzystają 

uczniowie są dezynfekowane i/lub podlegają 2 dniowej kwarantannie.  

10. Unikamy witania się przez podanie ręki.  

11. Rekomenduje się uczniom powyżej 12 roku życia za zgodą i decyzją rodzica/opiekuna 

prawnego korzystanie z maseczek lub przyłbic.  

12. Pracownicy szkoły są wyposażeni w przyłbice jednak sami decydują czy obowiązki 

związane z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce 

czy w przyłbicy.  

13. Nauczyciele prowadzący zajęcia :  

a. poinformują  uczniów, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie 

epidemii;  

b. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego 

zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust;  

c. realizują program zajęć przestrzegają zasady społecznego dystansu;  

d. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.  

14. Obowiązuje 2 dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece oraz materiałów dostarczanych do sekretariatu.  

15. Obowiązuje 2 dniowy okres kwarantanny dla zabawek w oddziałach przedszkolnych. 

 

IV. PRZERWY  

 

1. Zaleca się organizowanie przerw na świeżym powietrzu w grupach klasowych.  

2. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy w innym czasie niż przerwy uczniów klas 

starszych.  

3. Przestrzeń wspólna dla uczniów to hol, korytarze i szatnia, w których obowiązuje dystans 

społeczny – 1,5m. 

4. Uczniowie przerwy spędzają rotacyjnie na korytarzach lub w klasach.   
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V. POSIŁKI  

 

1. Podczas śniadań dzieci/uczniowie korzystają z własnego jedzenia i picia.  

2. II śniadanie dla oddziałów przedszkolnych odbywa się w przypisanych salach.  

3. II śniadanie dla uczniów klas I – IV spożywają na pierwszej przerwie i klas VI – VIII na 

drugiej przerwie międzylekcyjnej i spożywają w przypisanych salach dydaktycznych.  

4. Obiady dla uczniów wydawane są w pomieszczeniu świetlicy szkolnej z zachowaniem 

obowiązującego dystansu społeczny i zasad higieny – 1,5m.  

5. Wszystkich obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczenia 

świetlicy.  

 

VI. DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I PLACU ZABAW 

 

1. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal. 

Odpowiadają także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, umywalek, kranów i włączników w salach.  

2. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów 

używanych przez dzieci.  

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

4. Należy dezynfekować salę gimnastyczną po każdych zajęciach.  

5. Salę komputerową oraz inne sale należy dezynfekować po każdorazowej zmianie grupy 

uczniów.  

6. Pracownik obsługi dezynfekuje urządzenia znajdujące się na placu zabaw po każdej grupie 

dzieci przedszkolnych tam przebywających oraz po każdej przerwie międzylekcyjnej jeżeli 

przybywali na niej uczniowie i korzystali z urządzeń. 

6. Pracownicy obsługi potwierdzają przeprowadzenie dezynfekcji wpisem w kartę kontroli.  

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA  

        U UCZNIA  

1. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony 

osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

2. W pomieszczeniu tym Uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu 

na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji 

powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna 

z uczniem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w 

miejscu izolacji będzie pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.  

3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń zostanie poddany gruntowanemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane 

zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

5. Zostaną wdrożone zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczące 

dodatkowych procedury, stosowne do zaistniałej sytuacji. 
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VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA  

         U PRACOWNIKA  

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów  

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej  

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.  

2. Regulamin wchodzi w życie od 01.09.2020r. i obowiązuje do odwołania.  

3. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, dostosowując 

zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 

Telefon alarmowy  tel. 112 

Policja    tel. 997 

Straż Pożarna  tel. 998 

Pogotowie ratunkowe tel. 999 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu tel. 061 85 44 800, 061 656 

80 50 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Turku  tel. 063 280 36 82, 697 777 304 

Infolinia 48 222500 115 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. płk. pilota St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie 
 

 

Załącznik nr 1 

Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID -19  

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
          (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

              adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie/zgoda 
 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.  

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. pilota St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie. 

Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego 

dziecka z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów 

chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.  
  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                   

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych) 


