
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37    

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

                                                                                                                   z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich 

w czasie epidemii koronawirusa 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389  z późn. zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 z późn. zm.). 

 

 

ROZDZIAŁ 1. 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii 

koronawirusa. 

2. Stosuje się następujące skróty w treści regulaminu: 

1) MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

2) MZ – Ministerstwo Zdrowia; 

3) GIS – Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

§ 2. 

 

1. W zależności od  zagrożenia epidemicznego szkoła może funkcjonować w modelu 

tradycyjnym (stacjonarnym), mieszanym (hybrydowym) i zdalnym. 

2. Decyzję o formie funkcjonowania szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

§ 3. 

 

1. Wariant A – w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie z uwzględnieniem ogólnych 

wytycznych sanitarno-higienicznych MEN, MZ i GIS. 

2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor może zawiesić 

zajęcia grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich                 

lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). 

3. Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu 

zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia                    

na odległość (edukacji zdalnej). 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1166-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_18_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html


4. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć                  

w szkołach na terenie kraju. 

 

ROZDZIAŁ 2. 
 

Organizacja zajęć dla uczniów. 

 

§ 4. 

 

1. 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. 

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

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Dziecko nie może zostać przyjęte na zajęcia jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie,                          

że jest chore i może zarażać innych. Rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka                  

do domu i skontaktowania się z lekarzem.  

4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania, organizowane w domu rodzinnym ucznia, w roku 

szkolnym 2020/2021 na wniosek rodziców mogą być organizowane w indywidualnym 

kontakcie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

§ 5. 
 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę określoną w harmonogramie organizacji 

zajęć i wchodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych. Nie gromadzą się na boisku 

szkolnym.  

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkolnego, a na boisku 

szkolnym zachowują następujące zasady:  

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

4) należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                                           

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. 

3. W czasie przerw rodzice nie wchodzą na teren boiska szkolnego, jeżeli w tym czasie 

na boisku przebywają uczniowie. 

4. Wchodząc i wychodząc z budynku szkolnego uczniowie korzystają z wyjść 

ewakuacyjnych przypisanych każdej klasie w harmonogramie organizacji zajęć. 

5. Harmonogram organizacji zajęć uwzględnia m.in.  

1) indywidualny plan zajęć każdej klasy; 

2) godz. przychodzenia i wychodzenia ze szkoły; 

3) godz. i miejsce organizacji przerw; 

4) godz. korzystania ze stołówki szkolnej. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.  

 

 

 

 

 



§ 6. 

 

1. Podczas pobytu w szkole uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: 

1) regularne mycie rąk wodą z mydłem - szczególnie po przyjściu do szkoły,                   

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety; 

2) zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu;  

3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust; 

4) nie podawanie ręki na przywitanie. 

2. Uczniowie mogą korzystać z osłony ust i nosa podczas lekcji jeżeli czują obawę  

przed zarażeniem lub ich stan zdrowia wymaga takiego zabezpieczenia. 

3. W częściach wspólnych (np. korytarze) zaleca się uczniom  i pracownikom 

korzystanie z osłony ust i nosa. 

4. Nauczyciele nadzorują przestrzeganie przez uczniów zasad określonych w ust. 1. 

5. Nauczyciele informują uczniów o zasadach obowiązujących w szkole w związku                      

z zagrożeniem epidemicznym i wyjaśniają im zasadność ich przestrzegania. 

Pogadanki przeprowadza się podczas pierwszego spotkania wychowawcy z zespołem 

klasowym i odnotowuje ten fakt w e-dzienniku. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7. Nie wolno przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek, gier, maskotek 

itp. 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

9. W miarę możliwości ławki szkolne ustawione są w sposób sprzyjający zachowaniu 

dystansu pomiędzy uczniami. 

10. Uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać swojego miejsca w sali. 

11. Uczeń przestrzega zasad i wykonuje polecenia pracowników szkoły dotyczące                             

m.in. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego w szkole oraz korzystania                                        

z wyznaczonych miejsc (sal, korytarzy itp.) podczas pobytu w szkole. 

12. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 

w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami np.  

1) obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; 

2) w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 

obowiązek osłony ust i nosa. 

13. W czasie organizacji zajęć w formie hybrydowej uczniom poszczególnych oddziałów 

przypisuje się osobne sale lekcyjne zlokalizowane na różnych piętrach i w budynkach. 

14. Obowiązuje ogólna zasada ograniczenia do minimum kontaktowania się uczniów                  

z różnych oddziałów klasowych. 

 

§ 7. 

 

1. Złe samopoczucie uczeń zgłasza niezwłocznie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) dziecko zostanie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób.  

3. O izolacji dziecka zostanie niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 



4. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych 

uczniom i pracownikom dokonuje się pomiaru temperatury termometrem 

bezdotykowym. Termometr jest dezynfekowany po użyciu w każdej grupie. 

   

§ 8. 

 

1. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na świeżym powietrzu. 

2. Uczniowie korzystający z wejścia głównego spędzają przerwy z przodu budynku,               

a korzystający z wyjścia ewakuacyjnego z tyłu budynku szkolnego. 

3. Podczas przerw na boisku szkolnym opiekę nad uczniami klas IV-VIII sprawują 

nauczyciele dyżurujący odpowiednio z przodu lub z tyłu budynku. 

4. Uczniowie klas I-III wychodzą na przerwy pod opieką wychowawcy w innym czasie 

niż klasy IV-VIII. 

5. Uczniowie klas IV-VIII nie korzystają w czasie przerw z placu zabaw. 

6. Przerwę śniadaniową uczniowie spędzają w klasie pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

7. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają 

przerwy w klasach pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia. 

8. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych 

organizowane są na boisku szkolnym oraz strefie, gier, trawniku i placu zabaw 

zlokalizowanych w obrębie szkoły. 

9. Na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach sportowych                    

oraz innych zajęciach, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

10. Nie organizuje się wyjść i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego 

11. Lekcje terenowe mogą być organizowane w miejscach otwartych, np. park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad  obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

12. Podczas korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej 

obowiązują przepisy regulujące zachowanie w miejscach publicznych oraz obiektach 

sportowych podczas pandemii. 

13. W czasie organizacji zajęć w formie hybrydowej uczniowie spędzają przerwy                          

na korytarzu lub na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu. 

 

§ 9. 

 

1. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane wg przyjętego harmonogramu, przed lekcjami 

lub po ich zakończeniu. 

2. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniów obowiązują zasady BHP określone w § 4-7.  

3. W miarę możliwości organizacyjnych w zajęciach uczestniczą uczniowie tej samej 

klasy. 

4. W przypadku grup międzyoddziałowych zajęcia odbywają się w grupach liczących             

do 8 osób w salach lekcyjnych i 15 osób w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

5. Zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem odbywają się zgodnie z planem.  

6. Po zajęciach każdej z grup sale i gabinety są wietrzone, a powierzchnie dotykowe 

dezynfekowane.  

 

 



§ 10. 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. 

2. W świetlicy obowiązują zasady BHP określone w § 4-7. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin świetlicy szkolnej 

zawierający zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

5. Pomieszczenia świetlicy są wietrzone przed i po zajęciach oraz co godzinę w czasie 

trwania zajęć.   

 

§ 11. 

 

1. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach wywieszonych 

na drzwiach biblioteki i opublikowanych na szkolnej stronie internetowej. 

2. Bibliotekarz udostępnia uczniom i pracownikom zasoby biblioteczne dostępne                      

w bibliotece oraz on-line.  

3. Jednocześnie z biblioteki może korzystać jedna osoba wypożyczająca/zwracająca 

książki. 

4. Zwrócone książki oznaczone datą zwrotu zostają poddane dwudniowej kwarantannie.  

5. Wypożyczanie i zwrot podręczników będzie się odbywać wg harmonogramu 

przygotowanego przez bibliotekarza. 

6. Uczniowie korzystający z czytelni są zobowiązani przestrzegać ogólnych zasad 

higieny określonych w § 4-7. 

 

§ 12. 

 

1. Uczniowie mogą korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w godzinach jego pracy 

wg zasad uwzględniających aktualne wytyczne MZ i NFZ. 

2. Wyżej wymienione zasady ustala dyrektor w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.  

3. Za upowszechnienie tych zasad wśród uczniów odpowiadają wychowawcy 

poszczególnych klas.   

ROZDZIAŁ 3. 
 

Zasady sprawnej komunikacji z rodzicami uczniów na wypadek wystąpienia u dziecka 

zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji 

 

§ 13. 

 

1. Określa się następujące sposoby komunikacji z rodzicami uczniów: 

1) za pośrednictwem e-dziennika; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3) telefonicznie; 

2. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik (wychowawca, sekretarka) 

informuje rodziców o wszelkich zmianach funkcjonowania szkoły z powodu sytuacji 

epidemicznej. 

3. Poza środkami wymienionymi w ust. 1 dyrektor może informować rodziców                           

o zmianach również za pośrednictwem oficjalnych komunikatów publikowanych                  

na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym koncie Facebook. 

 



§ 14. 

 

1. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów kontaktowych, adresów 

poczty elektronicznej oraz do bezwzględnego odbierania telefonów ze szkoły. 

2. Aktualne dane kontaktowe rodzice przekazują wychowawcom klas: 

1) na początku roku szkolnego; 

2) niezwłocznie w przypadku zmiany danych kontaktowych: 

3. Zmian danych w e-dzienniku dokonuje pracownik sekretariatu. 

4. W przypadku konieczności osobistej rozmowy z nauczycielem rodzice zobowiązani są 

do wcześniejszego umówienia wizyty. Nauczyciele umawiają indywidualne spotkania 

z rodzicami po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

5. Podczas spotkań z rodzicami pracownicy zobowiązani są do korzystania z osłony ust               

i nosa.   

 

§ 15. 

 

1. Rodzic natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub 

poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 

dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

2. Rodzic natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu 

COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub 

przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego                         

we wspólnym gospodarstwie domowym wychowawcy danego oddziału                                           

aż do zakończenia sprawy. 

4. Rodzic informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny              

z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie. 

5. Rodzic ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym 

przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie 

poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową  

lub telefoniczną. 

6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi  

i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia. 

7. Uczeń objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, jeśli pozwala mu            

na to stan zdrowia, korzysta z nauczania zdalnego. 

8. Rodzic informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik 

elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie. 

 

ROZDZIAŁ 4. 
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

 

§ 16. 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych. 



2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący, informacja                          

o obowiązku dezynfekowania rąk i instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

3. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 

4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, są zobowiązane do: 

1) dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych; 

2) zakrywania ust i nosa; 

3) poruszania się w wyznaczonych strefach (np. najkrótsza droga do sekretariatu).  

 

§ 17. 

 

1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

2. Pracownicy są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem. 

3. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane i czyszczone                   

z użyciem detergentów.  

4. Wykonane czynności porządkowe są rejestrowane w karcie monitoringu prac 

porządkowych. 

 

§ 18. 

 

1. Pomieszczenia szkolne i ciągi komunikacyjne są codziennie myte z użyciem 

detergentów lub środków dezynfekujących. 

2. Powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, blaty stołów, klawiatury i włączniki                                          

są na bieżąco dezynfekowane. 

3. Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się  

na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,                       

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów tych środków. 

4. W szkole znajdują się zamykane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej (maski, 

rękawice jednorazowe). Środków ochrony osobistej nie wolno wyrzucać do innych 

koszy. 

5. Przeprowadzone czynności porządkowe są rejestrowane w karcie monitoringu prac 

porządkowych. 

  

§ 19. 

 

1. 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. 

2. Pomoce dydaktyczne, przybory do ćwiczeń i zabawy itp. należy czyścić lub 

dezynfekować. 

3. Konieczność czyszczenia lub dezynfekowania użytego sprzętu, przyborów itp. 

nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza pracownikom obsługi.  

4. Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń szkoły po zakończeniu jej pracy 

stacjonarnej są zobowiązane do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, 

przyrządów i sprzętów szkolnych oraz wietrzenia pomieszczeń. 

 

 

 



§ 20. 

 

1. Nauczyciele wietrzą pomieszczenia szkolne użytkowane przez uczniów                                

po zakończeniu każdych zajęć, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

trwania zajęć (co najmniej raz na godzinę).  

2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

3. Pracownicy obsługi odpowiadają za wietrzenie części wspólnych (korytarze)                              

co najmniej raz na godzinę (po zakończeniu przerwy) oraz sal lekcyjnych                      

przed zajęciami. 

 

ROZDZIAŁ 5. 
 

Gastronomia. 

 

§ 21. 

 

1. W czasie zagrożenia epidemicznego w stołówce szkolnej obowiązują wymogi 

sanitarne określone przepisami dla żywienia zbiorowego oraz zasady zawarte                           

w wytycznych MEN, MZ i GIS, o których mowa w § 5 ust. 1. 

2. Pracownicy stołówki zachowują dystans pomiędzy stanowiskami pracy (min 1,5 m) 

lub stosują środki ochrony osobistej. 

3. Pracownicy stołówki odpowiadają za utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 

opakowań, sprzętu, naczyń i sztućców, a także higieny osobistej. 

4. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 90
ᵒ
. 

5. Termosy i pojemniki gastronomiczne są myte gorącą wodą z detergentem                                                      

i wyparzane. 

 

§ 22. 

 

1. Posiłki wydawane są zmianowo w stołówce szkolnej: 

1) I tura – klasy I-IV; 

2) II tura – klasy V-VIII. 

2. W klasach I-III dopuszcza się organizację zajęć i przerw w sposób umożliwiający 

spożycie posiłku w czasie trwania zajęć klas IV-VIII (pomiędzy I i II przerwą 

obiadową). 

3. Harmonogram spożywania posiłków przygotowują nauczyciele świetlicy szkolnej 

przy współpracy z wychowawcami klas. 

4. W miarę możliwości uczniowie spożywają posiłki z rówieśnikami z tej samej klasy. 

5. Po każdej grupie spożywającej posiłek pracownicy obsługi czyszczą blaty stołów                          

i poręcze krzeseł. 

6. Odległość między stolikami w stołówce wynosi min. 1,5 m. 

 

§ 23. 

 

1. Z obszaru stołówki usuwa się sztućce, talerze, wazy itp. 

2. Dania są wydawane ze sztućcami przez pracowników stołówki. 

3. Odbieranie posiłków i ruch uczniów w stołówce nadzorują nauczyciele dyżurujący. 

4. Uczniowie spożywają posiłki nie rozmawiając. 

5. Zabronione jest dzielenie się posiłkiem z innymi uczniami. 



6. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia i sztućce do wyznaczonego miejsca                       

i opuszcza stołówkę.  

  
§ 24. 

 

1. Uczniom zapewnia się w szkole korzystanie z dystrybutorów wody pitnej. 

2. Uczeń może korzystać z dystrybutora podczas przerw pod nadzorem dyżurującego 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

3. Zabrania się uczniom samodzielnego korzystania z dystrybutora. 

4. Dystrybutor zlokalizowany w stołówce obsługują pracownicy stołówki.  

ROZDZIAŁ 6. 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

 

§ 25. 

 

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 dostosowuje się organizację pracy pracownikom powyżej 60 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi (z grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka), w tym m.in.: 

1) nauczycieli nie angażuje się w dyżury podczas przerw; 

2) pracownikom administracji można zlecić pracę zdalną.  

3. Pracownicy, personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§ 26. 

 

1. Wyznacza się gabinet profilaktyki medycznej jako miejsce, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1 wyposażone jest w: 

1) środki ochrony osobistej; 

2) płyn dezynfekujący; 

3) wodę do picia. 

 

§ 27. 

 

1. Pracownicy szkoły są instruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem POZ aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,                        

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 

w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999                   

lub 112. 



3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

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

bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu i myciu z użyciem detergentów, 

dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Następnie 

stosuje się do indywidualnych zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się 

zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach,                        

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się wytyczne GIS 

odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

ROZDZIAŁ 7. 
 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 28. 

 

1. Regulamin może być nowelizowany lub poszerzany o procedury bezpieczeństwa 

zalecane przez MEN i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego: 

1) w przypadku konieczności zmiany funkcjonowania szkoły na wariant B lub C; 

2) w przypadku zmian wytycznych sanitarnych w związku z objęciem miasta strefą 

żółtą lub czerwoną lub zmianą wytycznych ogólnopolskich; 

3) w sytuacji wystąpienia przypadku zakażenia w społeczności szkolnej. 

2. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i wprowadzane są zarządzeniem 

dyrektora szkoły. 

3. O wszelkich zmianach w treści regulaminu informowani są uczniowie, ich rodzice 

oraz pracownicy szkoły.  

 

§ 29. 

 

1. Treść regulaminu jest dostępna w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły 

w zakładce dokumenty. 

2. W kwestiach spornych dotyczących organizacji pracy szkoły w czasie epidemii 

decyduje dyrektor szkoły. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

 

 


