
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO 

W NOWEJ BRZEŹNICY W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

OD 01 WRZEŚNIA 2021 ROKU 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/pracownik bez objawów 

 chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

 przebywają a kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych lub w izolacji. 

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z nich odbierani                        

 przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

 oddechowych. W drodze do i ze szkoły/przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz 

 uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                        

 w przestrzeni publicznej. 

 3. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy wchodzą                 

 do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami: 

 1) Wejście nr 1 (główne od strony ulicy Kościuszki): IIa, IIIa, IVa, IVb, 

 2) Wejście nr 2 (od strony dziedzińca przy sali gimnastycznej): Va, Vb, VIa, 

 3) Wejście nr 3 (byłe wejście do Gimnazjum): VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb                    

 (na lewo); Ia, IIb (na prawo). 

 4. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, 

 który znajduje się przy wejściu do budynku. Dzieci, które nie mogą używać płynu 

 dezynfekującego powinny umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. 

 5. Uczniowie po wejściu do szkoły muszą mieć założone maseczki, które zdejmują   

 na czas trwania zajęć w poszczególnych klasach. 

 6. Przy wejściach do szkoły/przedszkola umieszczone są numery telefonów                

 do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

 zakaźnego szpitala  i służb medycznych. 

 7. W szkole/przedszkolu wyodrębnia się pomieszczenie z przeznaczeniem na miejsce 

 izolacji osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów zakażenia dróg 

 oddechowych, w szczególności objawy zakażenia COVID-19. W pomieszczeniu tym 



 umieszcza się maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny, 

 termometr bezdotykowy oraz płyn do dezynfekcji; każda osoba przebywająca w tym 

 pomieszczeniu stosuje wszystkie te środki ochrony. 

 8. W pomieszczeniu do izolacji należy bezwzględnie stosować zasady bezpiecznego 

 dystansu, zasady stosowania środków ochrony, w tym osłony nosa i ust, a odległość 

 między osobami co do zasady nie może być mniejsza niż 2 m. 

 

§ 2 PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA, 

DOWOZY I ODWOZY DZIECI AUTOBUSEM SZKOLNYM 

1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających                               

do szkoły/przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak                     

i nauczyciele. 

2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły/przedszkola tylko dzieci zdrowe. 

3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. 

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie                     na 

koronawirusa, powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je                                 do 

szkoły/przedszkola, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia. 

4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast 

powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami. 

5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowania dziecka                      

do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora zespołu,                    a następnie 

w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne. 

6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły/przedszkola, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać                       

w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 



7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły/przedszkola 

odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, rodzic musi zapewnić mu indywidualną 

osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły/przedszkola. 

8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły/przedszkola muszą być 

zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je                  na 

terenie szkoły/przedszkola. 

9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły/przedszkola zobowiązane są 

przed wejściem do budynku szkoły/przedszkola zdezynfekować ręce płynem                        do 

dezynfekcji umieszczonym przy wejściu. 

10. Pracownik obsługi (sprzątaczka) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk                    

przy wejściu do szkoły/przedszkola i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą 

przebywać. 

11. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola powinny przestrzegać 

na ich terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków 

profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust                  i nosa 

oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności                 w 

kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły/przedszkola, uczniami i innymi rodzicami. 

12. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły/przedszkola powinny unikać 

skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci. 

13. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły/przedszkola. 

14. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko               

do szkoły/przedszkola przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym 

przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana. 

15. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły/przedszkola przekazują je osobiście                

pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy. 

16. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi 

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący. 

17. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu                                     

w szkole/przedszkolu wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad 

dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji. 



18. Dyrektor zespołu może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia 

dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę/przedszkole                 do 

powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły/przedszkola. 

19. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka                                           

ze szkoły/przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób 

trzecich w szkole/przedszkolu powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. 

20. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły/przedszkola nie powinny przekraczać 

obowiązujących stref przebywania. 

21. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola 

zobowiązane są wewnątrz budynków zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły/przedszkola, zgodnie w aktualnymi wytycznymi 

epidemiologicznymi. 

22. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu zespołu może w nim przebywać 

tylko jedna osoba poza pracownikiem, pozostali rodzice oczekują na zewnątrz                        z 

zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu                    przy 

kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności. 

23. Osoby odbierające dziecko ze szkoły/przedszkola zobowiązane są opuścić jej teren 

niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem. 

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

i opieki do szkoły/przedszkola odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie 

publicznym. 

25. Dzieci dojeżdżające oraz opiekun muszą mieć zakryte usta i nos. 

26. Jeżeli rodzice dzieci dojeżdżających mają możliwość osobiście przywieźć i odebrać 

dziecko ze szkoły/przedszkola ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną, proszeni są 

o złożenie oświadczeń do dyrektora szkoły w na adres e-mail sp@nowabrzeznica.pl, do 

wychowawcy klasy lub telefonicznie. 

 

§ 3 PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM 

mailto:sp@nowabrzeznica.pl


 1. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany udostępnić numer telefonu wychowawcy 

 klasy/grupy, który zapewni szybki kontakt w razie konieczności  niezwłocznego 

 odebrania ucznia ze szkoły/przedszkola. 

 2. Każda szkoła oraz przedszkole posiada termometr bezdotykowy, który jest 

 dezynfekowany po każdym użyciu. 

 3. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy szkoły/przedszkola, która 

 umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

 szkoły/przedszkola, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się 

 uczniów na terenie szkoły/przedszkola. Zajęcia każdej klasy będą odbywać się            

 w jednej wyznaczonej sali, z wyjątkiem: fizyki, chemii, informatyki, wychowania 

 fizycznego, na które uczniowie będą przechodzić do innej sali. 

 4. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończonych lekcjach lub przed ich 

 rozpoczęciem. Ww. zajęcia organizowane są w małych grupach lub w oddziałach 

 klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

 przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć  pracownicy 

 obsługi myją i dezynfekują powierzchnie dotykowe oraz dokładne wietrzą sale 

 lekcyjne. 

 5. Podczas przerw uczniowie mają obowiązek przebywać w wyznaczonej strefie                  

 na korytarzu lub na powietrzu przed szkołą przy sprzyjającej pogodzie. 

 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu                     

 do szkoły, po powrocie z boiska, spaceru, po skorzystaniu z toalety należy 

 bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

 oczu, nosa i ust. 

 7. Istnieje obowiązek noszenia maseczek podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie 

 poruszanie się poza wyznaczony teren np. do biblioteki. 

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

 uprać lub zdezynfekować zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. 

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

 czyszczone lub dezynfekowane. 



 9. 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. 

 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem                     

 po zakończeniu lekcji, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

 11. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę,                   

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

 12. W miarę możliwości i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie 

 korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenach 

 przyległych do szkoły, w tym również w czasie przerw. 

 13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,          

 w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola 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. 

 15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi w miarę możliwości 

 ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

 16. Podczas przerw nauczyciele, w tym nauczyciele dyżurujący i pracownicy 

 niepedagogiczni, którzy mają kontakt z uczniami, muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

 17. Po zakończonych lekcjach oprócz prac porządkowych, ze szczególnym 

 uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

 sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych dezynfekowane są powierzchnie 

 dotykowe – poręcze, klamki powierzchnie płaskie, w tym  blaty w salach                               

 i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, wyłączniki. 

 18. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się                 

 na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia 

 dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni                        

 na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



 19. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

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

 instrukcje dezynfekcji. 

 20. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno - higienicznych, w tym ich 

 dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

 21. Na terenie szkoły zapewnione są pojemniki na zużyte jednorazowe środki 

 ochronne takie jak rękawiczki, maseczki. 

§ 4 KUCHNIA I STOŁÓWKA SZKOLNA 

1. Kuchnia szkolna/przedszkolna zobowiązana jest do przygotowywania posiłków         

dla uczniów w warunkach higienicznych wymaganych przepisami ustawy                    o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z zasadami higieny produkcji żywności i 

bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia 

zamkniętego. 

2. W kuchni powinny pracować wyłącznie osoby zdrowe. Pracownicy z objawami 

chorobowymi ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel) nie powinny przychodzić do 

pracy. 

3. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z uczniami oraz nauczycielami 

prowadzącymi z nimi zajęcia. 

4. Pracownicy kuchni powinni stosować środki ochrony oraz przestrzegać zasad higieny 

osobistej. 

5. Personel kuchenny zobowiązany jest często i dokładnie myć i dezynfekować ręce: 

1) przed rozpoczęciem pracy, 

2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona, 

3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

4) po zajmowaniu się odpadami, 

5) po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji, 

6) po skorzystaniu z toalety, 

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, 



8) po jedzeniu i piciu, 

9) po kontakcie z telefonem lub pieniędzmi. 

6. W całym procesie produkcji posiłków i potraw pod ścisłą kontrolą powinny być wszystkie 

etapy, czynności lub miejsca, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego. 

7. Podczas przygotowywania posiłków należy rygorystycznie przestrzegać dobrych praktyk 

higienicznych, takich jak mycie rąk, dokładne gotowanie (obróbka cieplna trwająca co 

najmniej 30 minut w temperaturze 60ºC zabija wirusa), zachowanie najwyższej ostrożności w 

obchodzeniu się z surowym mięsem, mlekiem lub innymi produktami surowymi, aby uniknąć 

potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego między gotowaną i niegotowaną żywnością. 

8. W celu zabezpieczenia pracowników kuchni stanowiska pracy zostają rozmieszczone w 

bezpiecznej odległości od siebie. 

9. Kuchnia zostaje wyposażona w płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni          i 

sprzętów. 

10. Pracownicy kuchni powinni codziennie dokładnie i systematycznie myć                          i 

dezynfekować stanowiska pracy, podłogi, ściany, powierzchnie blatów kuchennych 

pozostających w kontakcie z żywnością, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe i sztućce. 

Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 60
0
 C lub wyparzane.    

11. Kontakt z osobami z zewnątrz zaopatrującymi kuchnię w produkty powinien być 

ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

dystans, maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

12. Produkty dostarczane do kuchni muszą pochodzić ze sprawdzonego                         i 

udokumentowanego źródła. 

13. Należy kontrolować terminy przydatności produktów do spożycia i stan opakowań 

dostarczanej żywności. 

14. Produkty w opakowaniach przed złożeniem do magazynu muszą być dezynfekowane. 

15. Poszczególne rodzaje żywności w pomieszczeniach magazynowych i urządzeniach 

chłodniczych powinny podlegać odpowiedniej segregacji. 



16. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne, zgodnie z zaleceniami     w czasie epidemii oraz 

zgodnie z Harmonogramem wydawania posiłków. Po każdej grupie dezynfekowane są blaty 

stołów. 

17. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 

18. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających 

jednocześnie w stołówce. W tym celu stosuje się zmianowe wydawanie posiłków, tj: 

1) 10:50 – 11:05 (klasy I – III, IV b), 

2) 11:50 – 12:05 (klasy IV a – VIII). 

 19. W danych godzinach w stołówce przebywają uczniowie tej samej, wyznaczonej 

 grupy,  zajmują stałe wyznaczone miejsca, nie ustawiają się w kolejce. Uczniowie                     

 do stołówki wchodzą w maseczkach, które zdejmują siadając przy stoliku.                           

 Po zjedzeniu obiadu uczniowie zakładają osłonę nosa i ust. 

§ 5 BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 pracuje zgodnie planem pracy 

biblioteki i harmonogramem jej działania. 

2. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele                   

i pracownicy szkoły. 

3. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub 

innego sposobu zasłaniania nosa i ust. 

4. Osoby wchodzące i wychodzące z biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji rąk.   

5. Nauczyciele bibliotekarze obsługujący bezpośrednio użytkowników biblioteki są 

zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, noszenia masek 

ochronnych, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic. 

6. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi 

czytelnika wyznaczone są oddzielne strefy komunikacyjne, oznakowane linią                         

na podłodze: 

1) dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie, 

2) dla osoby wypożyczającej, 



3) do składowania oddanych książek wyznaczona jest strefa okresowej kwarantanny 

trwająca dwa dni. 

7. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, 

odłożone w odrębne miejsce oraz poddane dwudniowej kwarantannie. 

8. Maksymalnie w bibliotece przebywać mogą dwie osoby: jedna wypożyczająca, 

druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). 

9. W czytelni mogą przebywać tylko trzy osoby, zachowując bezpieczną odległość 

min. 1,5 m. 

10. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

11. W czasie przerwy w pracy biblioteki oraz w razie potrzeb prowadzone są prace 

porządkowe, dezynfekcja oraz wietrzenie sali. 

§ 6 ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SKS 

 1. Na lekcji wychowania fizycznego mogą przebywać osoby, które nie wykazują 

 widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. 

 2. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone będą na hali sportowej, sali 

 gimnastycznej, boisku szkolnym oraz przyszkolnych terenach zielonych,                          

 przy zachowaniu podziału na grupy i dystansu pomiędzy nimi. 

 3. W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego 

 powadzone będą na otwartej przestrzeni (boisko szkolne, przyszkolne tereny zielone). 

 4. Podłoga oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony 

 z użyciem detergentu lub dezynfekowany po każdym dniu zajęć, a sala wietrzona. 

 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej i hali sportowej, których 

 nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować zostały usunięte. 

 6. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające 

 bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami (np. koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) 

 i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton, biegi 

 przełajowe) z zachowaniem dystansu społecznego. 



 7. Na hali sportowej i na boisku będą mogły przebywać dwie grupy przy założeniu, że 

 będzie zachowany między nimi dystans. 

 8. Uczniowie klas I-III przebierają się w swoich klasach pod opieką wychowawcy. 

 9. uczniowie klas IV – VIII, wchodzący do szatni zajmują wieszaki stosując zasadę 

 dystansu społecznego, starając się aby rzeczy osobiste jednego ucznia nie stykały się   

 z rzeczami osobistymi drugiego ucznia. 

 10. Uczniowie przemieszczają się w szatni stosując zasadę dystansu społecznego. 

 11. Po przebraniu się w strój sportowy uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują 

 ręce, stosując środki czystości. 

 12. Po zakończeniu lekcji uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce, stosując 

 środki czystości. 

§ 7 ŚWIETLICA SZKOLNA 

 1. Uczniów i nauczycieli obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu oraz 

 dezynfekowanie dłoni środkiem znajdującym się przed wejściem do świetlicy 

 szkolnej (dezynfekowanie rąk obowiązuje przed wejściem na teren świetlicy oraz 

 każdorazowo po jej opuszczeniu i powrocie do sali). 

 2. Uczniowie mogą używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (blok rysunkowy, 

 kredki, nożyczki itd.). 

 3. Świetlica podlega regularnemu wietrzeniu nie rzadziej niż co godzinę, w tym                    

 w szczególności przed przyjściem uczniów, po zakończeniu zajęć oraz                                 

 po przeprowadzeniu dezynfekcji powierzchni. 

 4. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

 sugerujących chorobę zakaźną. 

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

 przyprowadzać ucznia do świetlicy. 

 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia 

 przebywającego w świetlicy należy dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli 

 temperatura wynosi 38°C lub wyżej – należy odprowadzić ucznia do pomieszczenia 

 przeznaczonego do izolacji. Z dzieckiem zostaje wówczas pielęgniarka, a w razie jej 

 nieobecności drugi nauczyciel świetlicy/dyrektor/wicedyrektor, którzy powiadamiają 

 rodziców ucznia i ustalają sposób odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej.                       



 Po wizycie u lekarza rodzic powinien poinformować dyrektora/wychowawcę                       

 o diagnozie. 

 7. Ze świetlicy nauczyciele usuwają wszystkie przedmioty, których nie można 

 zdezynfekować. 

 8. Zabawki używane przez uczniów po zakończeniu zabawy składane są w jednym 

 miejscu, aby było wiadomo, co jest przeznaczone do dezynfekcji. 

 9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

 uczniami. 

 10. Jeżeli uczniowie pracują przy stolikach lub oglądają bajkę, prezentację itp. to 

 powinni znajdować w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie. 

 11. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych i nie wymieniają się 

 rzeczami z innymi dziećmi. 

 12. Nauczyciel świetlicy ma maseczkę i zachowuje bezpieczną odległość od dziecka 

 1,5m. 

 13. Obowiązują zasady higieny: częste mycie rak, ochrona podczas kichania i kaszlu 

 oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 14. Po wyjściu ostatniego dziecka ze świetlicy nauczyciel zgłasza pracownikowi 

 obsługi, aby dokonał dezynfekcji i czyszczenia używanych przedmiotów. 

 15. Dzieci nie przynoszą do świetlicy swoich zabawek oraz niepotrzebnych 

 przedmiotów. 

 16. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani ze świetlicy tylko przez osoby zdrowe. 

 17. Rodzic lub opiekun wchodzący na teren szkoły musi mieć maseczkę oraz dokonać 

 dezynfekcji rąk. Dezynfekcji rąk dokonuje również dziecko. 

§ 8 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole/przedszkolu źle się poczuje jest zobowiązany 

natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką 

którego jest w tym czasie. 

2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora zespołu                   

a w razie jego nieobecności wicedyrektora/wychowawcę o złym samopoczuciu ucznia i 

występujących objawach. 

3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad 

uczniem podejrzanym o zakażenie. 



4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia                              do 

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację. 

5. Nauczyciel opiekujący się oddziałem, w którym przebywał uczeń, u którego stwierdzono 

objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym     na zakażenie 

COVID-19, bezzwłocznie – w porozumieniu z dyrektorem zespołu – przeprowadza uczniów 

do innego pomieszczenia, w którym nie przebywają inni uczniowie, a pomieszczenie, w 

którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi, jest myte, czyszczone i dezynfekowane. 

Pracownik wykonujący czynności związane     z myciem, czyszczeniem i dezynfekcją 

pomieszczenia zachowuje zasady bezpieczeństwa, stosując rękawiczki ochronne, ochronę ust 

i nosa, fartuch ochronny, ochraniacze na obuwie; po zakończeniu czynności związanych z 

myciem                      i dezynfekcją pomieszczenia, środki ochronne wyrzuca się zawinięte w 

szczelne opakowanie do pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. 

6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i 

zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w 

izolacji do odwołania. 

7. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły, stosując wszystkie zasady 

bezpiecznego pobytu w szkole określone w niniejszym regulaminie. Rodzice odbierają 

dziecko przed wejściem do szkoły albo w przedsionku. Do rodziców dziecko jest 

odprowadzane przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły. Dziecko, wychodząc 

z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji, stosuje wszystkie zasady bezpieczeństwa 

określone w niniejszym regulaminie, w szczególności ma zakryte usta i nos. 

8. Rodzice ucznia niezwłocznie informują dyrektora zespołu drogą telefoniczną, mailową lub 

poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu                      na COVID19 

swojego dziecka lub innego członka rodziny pozostającego z nim                  we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

9. Rodzice ucznia niezwłocznie informują dyrektora zespołu drogą telefoniczną, mailową lub 

poprzez dziennik elektroniczny o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 jego dziecka lub 

innego członka rodziny pozostającego z nim                             we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

10. Rodzice ucznia niezwłocznie informują dyrektora zespołu drogą telefoniczną, mailową 

lub poprzez dziennik elektroniczny o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z 



powodu COVID-19 jego dziecka lub członka rodziny pozostającego             z nim we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

11. Dyrektor zespołu mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten 

fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

12. O zaistniałej sytuacji (potwierdzenie laboratoryjne choroby COVID 19) dyrektor zespołu 

lub wyznaczona osoba informuje rodziców pozostałych uczniów. 

13. W przypadku wystąpienia u pracownika zespołu objawów chorobowych wskazujących na 

infekcję dróg oddechowych, w tym na zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub inną wyznaczoną osobę. Dyrektor 

zespołu kieruje taką osobę na badanie do lekarza rodzinnego, na konsultację z właściwą 

Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną albo               do pomieszczenia do izolacji. 

14. W razie wystąpienia u pracownika zespołu objawów chorobowych wskazujących na 

chorobę sugerującą infekcję dróg oddechowych, w tym na zakażenie COVID-19 – także w 

miejscach innych niż miejsce pracy – pracownik jest zobowiązany bezzwłocznie zasięgnąć 

porady lekarskiej. 

15. Jeśli u pracownika zespołu wystąpiły objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg 

oddechowych, w tym na zakażenie COVID-19, dyrektor zespołu lub osoba wyznaczona 

zawiadamia o tym właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, występując o udzielenie 

wskazówek, instrukcji i zaleceń co do dalszego postępowania, a następnie wprowadza do 

stosowania na terenie placówki wskazówki, instrukcje                  i zalecenia wydane przez 

ww. Stację. 

16. Pomieszczenia, w których przebywał pracownik, u którego wystąpiły objawy chorobowe 

wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym na zakażenie COVID-19, bezzwłocznie są 

myte, czyszczone i dezynfekowane; takim samym działaniom poddawane są przedmioty, z 

którymi pracownik ten mógł mieć kontakt. Pracownik wykonujący czynności związane z 

myciem, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczenia zachowuje zasady bezpieczeństwa, 

stosując rękawiczki ochronne, ochronę ust i nosa, fartuch ochronny. Po zakończeniu 

czynności związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczenia, środki ochronne wyrzuca się 

zawinięte w szczelne opakowanie do pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. 



17. Pracownik zespołu niezwłocznie informuje dyrektora zespołu drogą telefoniczną lub 

mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 jego lub innego członka rodziny 

pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

18. Pracownik zespołu niezwłocznie informuje dyrektora zespołu drogą telefoniczną lub 

mailową o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 jego lub innego członka rodziny 

pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

19. Pracownik zespołu niezwłocznie informuje dyrektora zespołu drogą telefoniczną lub 

mailową o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 jego lub 

członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

20. Dyrektor zespołu lub wyznaczona przez niego osoba, opracowuje listę osób,                      

z którymi kontaktował się uczeń lub pracownik zespołu, u którego wystąpiły objawy 

wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym na zakażenie COVID-19. 

21. W przypadku uzyskania informacji od uczniów, rodziców lub pracowników zespołu o 

potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała     w ostatnim 

tygodniu na terenie szkoły/przedszkola, dyrektor niezwłocznie informuje   o tym organ 

prowadzący oraz właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, występując do ww. Stacji o 

udzielenie wskazówek, instrukcji i zaleceń co do dalszego postępowania. 

22. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz właściwą Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną, na bieżąco podejmuje decyzje dotyczące działań                     w przypadku 

stwierdzenia na terenie szkoły/przedszkola zakażenia COVID-19, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami 

 


