
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

OD 1 WRZEŚNIA 2020 roku. 

 
Rozdział I:  WYTYCZNE OGÓLNE 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej czyli: 

 a) jeśli jest możliwość zachowania 1,5 m odległości nie ma obowiązku zasłaniania ust 
i nosa.  

 b) jeśli nie ma możliwości utrzymania takiego dystansu jest obowiązek zasłonić usta 
i nos. 

 
Pamiętaj: Z obowiązku utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice 
z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos. 

 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując 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 bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.  Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  



 Uczniowie noszą ze sobą maseczkę. Maseczkę należy założyć wychodząc na korytarz 
lub do toalety a także gdy podchodzi do tablicy, kolegi, nauczyciela lub gdy do ciebie 
podchodzi nauczyciel. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a w przypadku przeciwskazań 
zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji należy umyć ręce mydłem i wodą. 

 Osoby wchodzące do szkoły mogą mieć mierzoną temperaturę. 

 Po dezynfekcji rąk każdy uczeń zachowując dystans lub w maseczce udaje się prosto 
do wyznaczonej klasy. 

 Każdy uczeń  siada w wyznaczonej ławce. 

 Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem,  nie 
podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa  
i ust. 

 Podczas kichania czy kasłania należy w odpowiedni sposób zasłaniać twarz. 

 Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na 
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 Po zajęciach należy opuścić klasę, zachowując odpowiedni dystans lub zakładając 
maseczkę. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest kontakt  
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość i własny środek transportu). 

 Izolatką dla ucznia posiadającego objawy mogące wskazywać na infekcję 
będzie gabinet higienistki. 

 

 

Rozdział II:  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

Przydział klas 

 Każda klasa ma zajęcia w wyznaczonej sali lekcyjnej. Klasy IV - VIII nie przemieszczają 

się między salami. 

Klasa I – sala nr 8 

Klasa II - sala nr 9 

Klasa III – sala nr 19 

Klasa IV – sala nr 15 

Klasa V – sala nr 12 

Klasa VI – sala nr 13 

Klasa VII – sala nr 18 

Klasa VIII – sala nr 14 

 Każdy uczeń siada na wyznaczonym miejscu i przebywając w klasie pamięta  

o zachowaniu dystansu i wytycznych zawartych w Rozdziale I. 



Przerwy 
 

 Na przerwie każda klasa może wyjść na korytarz co drugą przerwę według 

następującego harmonogramu: 

                         Klasy 3, 4 i 6                                                      Klasy 5, 7 i 8 

                        9.00 – 9.05                                                           9.50 -10.00  

                       10.45 – 11.00                                                       11.45 -12.00  

                       12.45 – 12.55                                                       13.40 – 13.50 

 Po wyjściu na przerwę na korytarz,  każda klasa zajmuje wyznaczone miejsce.  
Nie mieszamy się z innymi klasami, nie biegamy. 

 Wychodząc na korytarz, do toalety, przebywając we wspólnych pomieszczeniach 
pamiętamy o zachowaniu dystansu lub zakładamy  maseczki. 

 Z klasą spędzającą przerwę w klasie lub na korytarzu jest nauczyciel, który będzie miał 
z nimi lekcję. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 W czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 
świeżym powietrzu (wyłącznie pod opieką nauczyciela). 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 

Szatnia 

 W szkole obowiązuje zmiana obuwia. 

 Klasa VIII korzysta z oddzielnej szatni w suterenie. 

 Klasy V – VII korzystają ze wspólnej szatni w suterenie, zgodnie z przydziałem boksów. 

 Przy wejściu do szatni należy umieścić środek do dezynfekcji rąk. 

 Klasy I – IV będą mieć w swojej klasie kącik do zmiany obuwia i zostawienia okrycia 
wierzchniego.  
 

Wychowanie fizyczne 

 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować. 



 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości  
po każdych zajęciach.  

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki 
walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, 
lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 
przełajowe). 

 W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 
przestrzeni.  

 Na parter i salę gimnastyczną klasa/grupa schodzi dopiero po dzwonku na lekcję. 

 

 

Muzyka 

 W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.  

 Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.  

 Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego. 

 

Biblioteka 

 

 Bibliotekarz podczas wykonywania pracy ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust, 
oraz rękawic ochronnych. 

 Użytkownicy biblioteki mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania 
bezpiecznej odległości. 

 W bibliotece oprócz bibliotekarza może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe 
czekają na korytarzu zachowując bezpieczną odległość między sobą.  

 W bibliotece nie ma wolnego dostępu do katalogów i regałów bibliotecznych. Obsługa 
czytelnika będzie ograniczona do wydania zamówionych książek i przyjmowania 
zwrotów. 

 Wypożyczanie / zwrot lektur i podręczników dla dużej grupy uczniów (klasy) będzie 
odbywać się w sposób uzgodniony z wychowawcami (nauczycielami) z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego. 

 Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,  
na którym leżały książki. Przyjęte książki zostaną oznaczone datą zwrotu i odłożone na 
okres 3 dni na wydzielone (odizolowane od książek czystych) miejsce. Po tym czasie 
zostaną włączone do użytkowania. 

 Pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone a blaty, półki, klamki itp. 
regularnie czyszczone.  



Korzystanie z jadalni 

 

 Obiady będą wydawane w dwóch grupach: I grupa uczniowie klas 1 – 3, II grupa 
uczniowie klas 4 – 8. 

 Pierwsze danie dla grupy I będzie wydawane o 10.25 a dla II grupy o 10.45. 

 Drugie danie wydawane będzie dla grupy I o 11.25, a dla grupy II o 11.45. 

 Jeżeli liczba dzieci w grupie będzie większa niż liczba wyznaczonych miejsc w jadalni 
najstarsi uczniowie danej grupy mogą zjeść obiad na świetlicy. 

 Uczniowie mają zakaz wchodzenia do kuchni. Naczynia zostawiają na wydzielonym 
stoliku.  

 Po każdej grupie korzystającej z jadalni należy czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. 

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

 

Świetlica 

 

 Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

 Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 
przeprowadzeniu dezynfekcji.  

  Regulamin świetlicy uwzględnia zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa, 
zasady funkcjonowania świetlicy i zasady rekrutacji do świetlicy w czasie epidemii. 
Regulamin świetlicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  

 

Dojazd autobusem 

 

 Podczas przejazdu do szkoły lub ze szkoły autobusem obowiązują zasady 
bezpieczeństwa w transporcie publicznym czyli obowiązek noszenia maseczki lub 
innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. 

 Dzieci czekające na autobus mają obowiązek zachować dystans lub założyć maseczki 
(nauczyciel odprowadzający dzieci ma obowiązek dopilnowania ). 

 

 

 

 



Rozdział III: PRACOWNICY 

 

 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 lub w izolacji. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 
koronawirusem. 

 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).  

 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. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 Dyrekcja  ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca zastosowania 
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 
nauczycielami. 

 

 

Rozdział IV:   HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I 

POWIERZCHNI 
 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

 Wszyscy pracownicy mają obowiązek pilnować, aby  osoby trzecie, w tym rodzice 
uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania. 
 

 

SPRZĄTANIE 

 

 Należy codziennie dokładnie sprzątać sale lekcyjne zajęć, pomieszczenia 
sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne, dezynfekować powierzchnie dotykowe – 
poręcze, klamki i powierzchni płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków i włączniki. 

 Klawiatury komputerów i laptopów są dezynfekowane bezpośrednio po zajęciach 
przez użytkownika pod opieką nauczyciela.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Zużyte maseczki, rękawice, chusteczki, ręczniki papierowe należy  wyrzucać  
do przeznaczonych w tym celu pojemników. 

 

 

Rozdział V: RODZICE/OPIEKUNOWIE  

 

 Po wejściu do szkoły należy  zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne. 

 Rodzice/opiekunowie wchodzący do szkoły mają obowiązek  mieć zakryte usta i nos. 

 Rodzice/opiekunowie nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

 

 

DBAJMY WSZYSCY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO INNYCH! 

 


