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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwana terenie placówki 

w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników  oraz 

rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. 

2. Celem procedur jest: 

a. a.zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy 

z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale 

mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% 

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem,dlatego rodzic decydując się na 

przyprowadzeniedziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić 

OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 

 

§ 1 

Zasasdy organizacji pracy w szkole- dotyczy wszystkich. 

1. Zajęcia na terenie szkoły odbywają się w salach lekcyjnych z zachowaniem 

zasady 4 m² na osobę.  

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za 

zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej  

niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj 

niepełnosprawności uczniów.  

3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż  

4 m2 na 1 osobę. 

6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m 

 (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły tj. hol główny 

szkoły. 
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9. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

10. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 

przyprowadzać ucznia do szkoły. 

12. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i w wyznaczonych 

obszarach. 

13. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru 

telefonu do szybkiej komunikacji. 

14. Za zgodą rodzica/opiekuna dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia. 

15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe będzie odizolowane od 

innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu, a rodzice/opiekunie zostaną 

zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

16. Pracownicy i uczniowie zobowiązani są nie nosić biżuterii w jednostce systemu 

oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, 

zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję 

rąk. 

17. W szkole wyłączone zostały źródełka wody pitnej. 

18. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy decydują się na posiadanie przez dziecko 

maseczki zobowiązani są do zapewnienia dziecku odpowiedniej ilości maseczek. 

W czasie pobytu w klasie nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. 

 

§ 2 

Obowiązki dyrektora placówki 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące 

w placówce  do  wymogów  zwiększonego  reżimu  sanitarnego  w  warunkach  

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich 

środków do dezynfekcji, środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, 

przyłbice, maseczki ) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa 

i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie 

informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się 

przyprowadzić do szkoły w czasie pandemii. 
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5. Dopilnowuje, aby przy wejściu/wyjściu umieszczono dozownik z płynem do 

dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci. 

6. Zapewnia dezynfekcję pomieszczeń. 

7. Przeprowadzi spotkanie z pracownikami dotyczące procedur, w zakresie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

8. Umieszcza w widocznym miejscu numery telefonów do:  

a. Organu prowadzącego 

b. Kuratorium Oświaty 

c. Stacji sanitarno-epidemiologicznej 

d. Służb medycznych 

9. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury 

dziecka/pracownika. 

10. Dopilnuje usunięcia przedmiotów, których nie można w łatwy sposób 

zdezynfekować.  

 

§ 3 

Obowiązki nauczycieli 

1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, 

dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści 

w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz 

odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku. 

2. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej 

w widocznym miejscu w szkole. 

3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, 

niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność 

stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji. 

4. Prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub opiekuńczo-wychowawcze. 

W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych mogą prowadzić zajęcia 

dydaktyczne. 

5. Nie organizują wyjść poza teren szkoły. 

6. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują 

według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią 

opiekę nad uczniami. 



5 

 

7. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od 

dziecka i nauczyciela/pracownika. 

8. Zajęcia odbywają się przy otwartych drzwiach. 

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela.  

10. Nauczyciel przed zajęciami i wyjściem na przerwę wietrzy salę. 

11. W miarę możliwości nauczyciel pilnuje aby uczniowie nie pożyczali sobie 

przyborów i nie wyciagali niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do ograniczenia aktywności sprzyjającej bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami. 

13. Bibliotekarz w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły: 

a. Wyznacza zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniając 

konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów. 

b. Wyznacza godziny pracy biblioteki 

c.  wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, 

w której zostały przyjęte. 

§ 4 

Obowiązki uczniów 

1. Zapoznaj się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii COVID-19  w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegaj. 

2. Nie umawiaj się na zajęcia jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować 

się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej –nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 

mógłich pożyczać od innych uczniów. 

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji umyj ręce zaraz po 

wejściu do szkoły. 

7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce ciepłą wodą z mydłem, nie 

podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
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10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 

zasadami wypożyczania/oddawania książek. 

11. Rzeczy osobiste (np. kutrka) zabierz ze sobą na zajęcia. Szatnia będzie nieczynna. 

§ 5 

Obowiązki rodziców 

1. Zapoznaj dziecko się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w szkole. 

2. Dopilnuj aby dziecko było wyposażone w przybory szkolne (nie będzie możliwości 

pożyczania) i nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

3. Zadbaj o środki ochrony osobistej dla swojego dziecka. 

 

§ 6 

Obowiązki pracowników 

1. Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty. 

2. Usunięcie z sali, w której przebywa grupa, przedmiotów i sprzętów, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

3. Po każdych zajęciach dezynfekowanie sali i wszystkich przedmiotów, które używane 

były na zajęciach. 

4. Sprawdzenie czy w czasie przerwy  zostało otwarte okno. 

5. Zachowywanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, 

wynoszącego min. 1,5 m.  

6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

7. Wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzają. 

8. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzegają zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji 
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§ 7 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia  

zakażenia korona wirusem ucznia lub pracownika 

1. Każdy pracownik Szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną. 

2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, 

problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

a. odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej 

w wyznaczonym pomieszczeniu 

b. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły 

c. niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną 

i postępować zgodnie z jej zaleceniami 

d. otoczyć opieką chorego - pielęgniarka szkolna lub wskazana przez dyrektora 

lub wicedyrektora osoba  

e. przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) w celu 

ograniczenia wydzielania patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy 

f. zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły  w środki 

ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki 

ochrony)  

3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia  stację sanitarno-epidemiologiczną, 

przekazując wszystkie niezbędne dane. 

4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym 

inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.   

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje  

organ prowadzący oraz  organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 

zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 

postępowania medycznego oraz niezwłocznie powiadania dyrektora szkoły. 

7. Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną 

koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność 

i problemy z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 

Procedur. 

8. W razie konieczności, stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego, 

dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu 

przez organ tej  decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów 

dzieci. 

9.  Dyrektor zleca i wykonuje  na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez 

powiatowego inspektora sanitarnego. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez  dyrektora. 

2. Procedury obowiązujądo odwołania. 

3. W przypadkach, które nie zostały opisane w powyższych procedurach decyzję 

podejmuje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 


