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Zarządzenie nr 1 /2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie 

 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu (procedur) funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie 

w czasie epidemii koronawirusa od 01 września 2020 r. 

 

Na podstawie § 13 c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia12 sierpnia 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. 2020, poz. 1394) oraz Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r., zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Wdrażam Regulamin (procedury) funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Jeżewie w czasie epidemii koronawirusa od 01 września 2020 r., które stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§2 

Wyżej wymieniony Regulamin zostanie podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom 

poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły. 

 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r. 

 

 

Dyrektor szkoły 
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Załącznik nr 1 do zarządzania 

 

 

 

Regulamin (procedury) funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie 

w czasie epidemii koronawirusa od 01 września 2020 r. 

 
 

Regulamin został opracowany na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), ustawy  

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327). 2.  
3. Rozporządzenia MEN 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. 1394). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 1394). 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 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 poz. zm.). 
6. Rozporządzenia 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 2020r. poz.1166 z poz. zm.). 

7. Wytycznych i zaleceń MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 01 września 2020 r. 

8. Statutu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie. 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Nadzór nad stosowaniem niniejszego Regulaminu odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy  

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz  uczniowie i ich rodzice/prawni 

opiekunowie. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak 

naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie 

podstawowych obowiązków uczniowskich. 
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5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów skutkuje 

odmową wpuszczenia na teren szkoły. 

6. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi pisemnie potwierdzają zapoznanie się  

z Regulaminem. 

7. Regulamin wprowadzony w szkole ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie 

wszystkich przebywających w placówce osób, mając na względzie wytyczne MZ, GISu i 

MEN.  

8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą 

starannością  

i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole. 

9. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z Regulaminem poprzez opublikowanie go na 

stronie szkoły i/lub przesłanie za pomocą e-dziennika. 

10. Regulamin obowiązuje od dnia 01września 2020r. do czasu odwołania pandemii na 

terenie kraju. 

11. Od 01 września 2020 r., w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym, 

rozpoczyna  

się realizacja zadań szkoły, w tym podstawy programowej w trybie stacjonarnym.  

12. W związku z możliwością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość 

(model B lub C) podyktowaną sytuacja epidemiologiczną w szkole lub rejonie, 

nauczyciele realizowali będą podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

13. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem wirtualnych dysków na platformie 

OneDrive, a także komunikatora do pracy online.  

14. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do 

realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne 

obciążenie pracą przed monitorem komputera. 

15. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, 

zdalnym we wszystkich zajęć edukacyjnych jest obowiązkowy. 

16. O zmianie formy nauczania rodzice i dzieci zostaną poinformowani niezwłocznie przez 

Dyrektora szkoły.  

17. W szkole, na czas pandemii, wobec faktu niemożności zachowania właściwego 

dystansu wprowadza się dla wszystkich uczniów z klas I-VIII oraz osób trzecich 

przebywających na terenie szkoły, obowiązek stosowania osłony ust i nosa  

(w częściach wspólnych tj. na korytarzach, w szatniach, przebieralniach, stołówce  

– do czasu zajęcia miejsca przy stole). Obowiązek ten nie dotyczy zajęć 

edukacyjnych – uczeń po zajęciu miejsca przy swoim stoliku odsłania usta i nos 

(chyba, że ma życzenie pozostania z osłoną na czas trwania zajęć). 

18. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły  

w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa. 

19. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść i wycieczek szkolnych do czasu odwołania. 
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE W ODDZIAŁACH  I-VIII 

 

§ 2 

 

ZASADY OGÓLNE 

1. Od 01 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jeżewie będzie funkcjonowała w sposób 

tradycyjny- według WARIANTU „A”
1
. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie powinni zachować dystans 1,5 m  

od innych osób, a przed wejściem - dezynfekować ręce.  

5. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie klas I-VIII (bez rodziców/opiekunów)  

i udają się bezpośrednio do szatni. 

6. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.  

W ramach wyjątku (załatwienie pilnej potrzeby przez rodzica/opiekuna w sekretariacie, 

czy też konieczny  kontakt z wychowawcą, o ile nie może być załatwiony telefonicznie) 

dozwolone jest wejście na teren szkoły rodzica/opiekuna. Zobowiązane są wówczas do 

osłony ust i nosa,  założenia jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk.  

7. Na terenie szkoły zabronione jest wchodzenie osób z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych. 

8.  Po przybyciu uczniów do szkoły, udają się oni bezpośrednio do szatni. W boksie szatni 

powinny znajdować się dzieci z jednej klasy, innym przypadku należy poczekać na 

                                                           

1 
Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na 

danym terenie: 
 Wariant A – tradycyjna forma kształcenia  
 W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek 
oświatowych.  
 W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości 
zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.   
 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)  
 Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 
szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to 
zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, 
będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, 
telefonu.  
 Wariant C – kształcenie zdalne 
 Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu 
w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i 
pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje 
uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 
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wejście  

w odpowiednich odstępach – min. 1,5 metra odległości między uczniami. 

9. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły najwcześniej na godz. 7:45. Uczniowie 

dowożeni wg harmonogramu dowożenia. Po zmianie obuwia udają się bezpośrednio do 

świetlicy szkolnej. Uczniowie zostawiają obuwie zmienne w szkole, niedozwolone jest w 

trakcie pandemii zabieranie obuwia do domu i codzienne przynoszenie. 

10. Rodzice uczniów z klas I-VIII po zakończonych zajęciach oczekują swojego dziecka 

przed szkołą (dotyczy tych rodziców/opiekunów, którzy przyjeżdżają/przychodzą po 

dziecko).  

W przypadku dzieci z klas I-VIII – przy głównym wejściu na halę sportową (wejście do 

szatni). 

11. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym po zakończonych zajęciach oczekują 

odjazdu w świetlicy szkolnej. Dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego  ubierają się i 

razem opuszczają budynek szkoły. Niedozwolone jest samodzielne opuszczanie dyżuru na 

świetlicy dużej (łącznik) i oczekiwanie na autobus na korytarzu przy drzwiach 

wejściowych do hali, czy też przed budynkiem szkoły. Za nierespektowanie powyższych 

nakazów uczniowie otrzymywać będą uwagi skutkujące punktami ujemnymi. 

12. W ramach szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia wykorzystywane będą 

techniki komunikacji na odległość: rozmowy telefoniczne, wysyłanie wiadomości e-mail 

lub wiadomości poprzez dziennik elektroniczny. 

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia będzie on 

miał zmierzoną temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m 

odległości od osób z nim przebywających. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie 

powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Ich obowiązkiem będzie 

najszybciej, jak to możliwe przybycie po dziecko do szkoły. 

15. Osoby przebywające na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych powinny 

zachowywać dystans miedzy sobą wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

16. Przerwy międzylekcyjne, zajęć na boisku szkolnym, zabawy na placu szkolnym należy 

organizować tak, aby poszczególne oddziały klasowe nie przebywały razem z innymi. 

Dopuszcza się przebywanie max. 2 oddziałów na terenie hali sportowej. 

17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

lub dezynfekować zostały usunięte (m.in. w punkcie przedszkolnym, „zerówkach” i 

klasach I-III – pluszowe maskotki). Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

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

na jego stoliku w sali lekcyjnej, w tornistrze lub we własnej szafce. Niedozwolone jest 

wymienianie się przez uczniów przyborami szkolnymi między sobą. 
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20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

21. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, 

piłka ręczna, piłka nożna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

22. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument 

wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Rezygnuje się 

ze śpiewu chóralnego. 

23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć. 

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

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

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

26. 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.  

27.  Uczniowie korzystający ze świetlicy muszą dezynfekować ręce. 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. Uczniowie korzystający ze świetlicy przestrzegają  Regulaminu świetlicy. 

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do minimum. 

29. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywać się będą w wyznaczonych, 

stałych pomieszczeniach. Podczas tych zajęć obowiązywać będą ogólne zasady higieny: 

częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. Uczniowie zobowiązani są używać swoich przyborów szkolnych. 

30. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Pielęgniarka/ higienistka szkolna 

przychodzi do szkoły z pobliskiego ośrodka zdrowia w wyznaczonych dniach  

i godzinach.  

31. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu  

i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym. Uczniowie muszą zakrywać usta i nos w 

autobusie szkolnym. 

 

 

§ 3 
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PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI 

 

1. W sali przebywają jednocześnie wyłącznie uczniowie z jednej klasy. Wyjątek 

stanowią zajęcia specjalistyczne, na które uczęszczają dzieci z różnych klas.  

2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole oraz 

higienicznego korzystania ze sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli 

poszczególnych zajęć. 

3. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, 

dbając o dystans z należytą starannością. 

4. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą. 

6. W hali sportowej mogą przebywać jednocześnie max. dwa oddziały.  

7. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

8. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa spędza 

pod nadzorem nauczyciela. 

9. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

10. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z zachowaniem odstępu 

czasowego i odległości, tak by w boksie szatni było jednocześnie mniejsza grupa 

uczniów. 

11. Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe 

odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej.  

12. Dzieci myją mydłem  ręce po każdorazowej wizycie w toalecie. 

13. Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia. 

14. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki 

okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie. 

15. Ławki są rozstawione w odstępach 1,5 m (dotyczy zarówno ławek 

pojedynczych, jak i podwójnych). 

16. Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana 

miejsca. 

 

§ 4 

 

PROCEDURA  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ 
 

 

1. Szkoła prowadzi własną kuchnię ze stołówką. 

2. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników: powinna być zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, personel musi korzystać ze środków ochrony 

osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 

higieny osobistej. 
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3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest 

nauczyciel dyżurujący na stołówce lub inny wyznaczony pracownik. 

4. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są wielozmianowo, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem (grupami). 

5. Przed wejściem na stołówkę i po wyjściu nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by 

dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk 

lub zdezynfekowały ręce.  

6. Po opuszczeniu stołówki przez grupę pracownik obsługi każdorazowo dokonuje zabiegów 

higieniczno-sanitarnych (dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł). 

7. Na stołówce nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały  

od stolików. Należy dopilnować by przy jednym stoliku z posiłków korzystali uczniowie  

z jednej klasy/grupy. 

8. Posiłki podawane będą dzieciom na naczyniach mytych i wyparzanych w temperaturze 

min. 60
o
 C. 

9. Zaleca się usuniecie dodatków (np. ceraty, cukier, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. 
10. W stołówce niedopuszczalna jest samoobsługa. Dania i produkty podaje obsługa stołówki.  

 

 

 

 

 

 

§ 5 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I  BOISKA  SZKOLNEGO 

 
1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i/lub boiska tylko pod nadzorem nauczyciela. 

2. W czasie pobytu dzieci na placu, boisku nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy 

3. Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym. 

4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna funkcjonująca w szkole 

grupa/oddział. 

5. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów.  

Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada opiekun. 

6. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany. 

7. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko nauczyciel powinien: 

1) upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw, boisku znajduje się 

już w budynku (zakazuje się kontaktu grup ze sobą), 

2) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  

i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw, 

3) polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się 

za ręce, 

4) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci, 

5) w miarę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi. 

8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw lub boisku bez opieki. 

9. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m. 

10. Po powrocie z placu, boiska dzieci dokładnie myją ręce. 
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§ 6 

 

PROCEDURA  ZACHOWANIA W BIBLIOTECE 

 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z 

zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie 

szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 

2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Bibliotekarz też 

pracuje w środkach ochrony osobistej. 

3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą 

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie 

bezpiecznie wypożyczyć innym. 

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie taka liczba dzieci, aby zachowany został 

dystans 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna uczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI 

 

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, z których korzystają. 

2. Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko 

koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych 

przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem. 

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny m.in. 

powinien zwrócić im uwagę na niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie: 

1) przed i po jedzeniu, 

2) po skorzystaniu z toalety, 

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania, 

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać 

zanieczyszczone (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo), 

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

 

§ 8 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI 
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1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, muszą 

dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zobowiązani są ponadto 

zakrywać usta i nos. 

2. 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. 

3. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych (bieżąca dezynfekcja toalet), ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, sprzętu 

sportowego oraz zabawek, które można dezynfekować. 

4. 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. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk. 

6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, zobowiązani są wyrzucać je do pojemników na odpady zmieszane 

tzw. ogólne. 

8. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące dostosowane do specyfiki działalności 

placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Pełnią rolę bakteriobójczą, 

wirusobójczą i grzybobójczą. Środki te nie wymagają spłukiwania. 

9. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub 

częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy 

jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach. 

10. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności: 

1) przed posiłkami, 

2) w czasie przerwy, 

3) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, 

uchwyty 

meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty) – min. 2 razy 

dziennie. 

11. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej 

staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania w/w środków. 

12. Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Z należytą 

staranności należy dezynfekować wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, 

poręcze – min. 2 razy dziennie, natomiast podłogi myć i dezynfekować codziennie po 

odbytych zajęciach. 
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ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 

I INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 9 

 

1. Od 01 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Jeżewie będzie funkcjonowała w sposób 

tradycyjny- według WARIANTU „A” - forma stacjonarna. 

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Dopuszcza się wchodzenie 

rodzica/opiekuna z dzieckiem do szatni w okresie pierwszych dwóch tygodni nauki  

w szkole (dotyczy wyłącznie rodziców/opiekunów dzieci z punktu przedszkolnego  

i „zerówek”). Po tym okresie dzieci przyprowadzane są i przekazywane pracownikowi 

szkoły przy drzwiach bocznych – wejście do szkoły od strony szatni. 

4. Dzieci z „zerówek”  przyprowadzane są do szkoły od godz. 7:30,  

 wychowawcy oddziałów zabierają całe grupy do sal lekcyjnych. Rodzice zobowiązani są 

do punktualnego przybycia przed zajęciami z dzieckiem.  

5. Aby uniknąć zagęszczenia dzieci w szatni, tuż po opuszczeniu korytarza przez grypy ,  

rodzice/opiekunowie z punktu przedszkolnego przyprowadzają dzieci do szkoły  

o godz 7.30.Rodzice zobowiązani są do punktualnego przybycia przed zajęciami  

z dzieckiem. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/”zerówek”. 

7. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie, wyjątek stanowi niemożność pracy 

stacjonarnej przez wyznaczonych wychowawców/opiekunów (dyrektor wyznaczy  

w zastępstwie nauczycieli). 

9. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 

10. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie 

myć, czyścić lub dezynfekować. 

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych 

przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach 

opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki. 

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 
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13. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która 

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny zabawy na 

dworze, różne godziny przychodzenia przedszkolaków i uczniów „zerówek”). 

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i 

ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

15. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w szkole rodzic/opiekun za 

zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę 

rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do 

niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co 

najmniej 2 m. 

16. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. W ramach szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka wykorzystywane 

będą techniki komunikacji na odległość: rozmowy telefoniczne, wiadomości sms, 

wysyłanie wiadomości e-mail. 

18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je  

w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. 

19. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być 

zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos. 

20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu 

wymaganej odległości od osób trzecich, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na 

pobliskie tereny rekreacyjne. 

21. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

 

 

 

 

 

§ 10 

 

POSTĘPOWANIE  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
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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 szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie wyposażone w środki ochrony  

i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

powinni 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 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, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w szkole w konkretnym miejscu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie  

i zalecenie stosowania 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. 

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

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 

§ 11 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku konieczności przejścia na wariant nauczania B lub C zostaną ustalone 

szczegółowe wytyczne dotyczące systemu pracy zdalnej. 

2. W/w wytyczne zostaną wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły i podane  

do publicznej wiadomości pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom/prawnym 

opiekunom. 

3. Telefony kontaktowe do służb:  

 INFOLINIA: 800 190 590,  

 Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu: 24 275 2601, 

 Numer alarmowy: 112 lub 999. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 września 2020 r. do odwołania pandemii  

na terenie kraju. 


