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Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach  

w związku ze stanem pandemii i zagrożeniami COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

 

 

 
 

 
 

I. Procedura przyprowadzania przebywania i odbierania dziecka  
ze szkoły. 

 

1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby nieupoważnione (osoby wcześniej 

nieumówione), poza rodzicami uczniów klasy pierwszej (z jednym uczniem może 

przebywać jeden rodzic/opiekun przez okres pierwszych dwóch tygodni roku 

szkolnego, tylko na terenie szatni). 

2. Przed wejściem do szkoły zostają wyłożone środki dezynfekujące w postaci płynu bądź 

żelu do dezynfekcji oraz znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. 

3. Wszystkie osoby zaraz po wejściu do szkoły muszą dezynfekować dłonie ( za 

wyjątkiem dzieci do lat 6).  

4. W placówce będzie ograniczone przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja 

rąk). 
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5. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły. Jeżeli zaistnieje 

potrzeba wejścia rodzica na teren szkoły, musi on zgłosić taki fakt telefonicznie w 

sekretariacie szkoły lub oczekiwać przed wejściem na zgłoszenie się obsługi szkoły 

 i  rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. 

6. Wszelkie informacje rodzice/opiekunowie otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt 

telefoniczny lub e-dziennik. 

7. Szkoła organizować będzie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia opiekuńcze 

dla uczniów, których rodzice/opiekunowie zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy 

szkolnej ze względu na brak możliwości odebrania dziecka zaraz po lekcjach. Godziny 

pracy świetlicy określa dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę informacje zebrane od 

rodziców/opiekunów.  

8. Wejście uczniów do szkoły będzie nadzorowane przez nauczycieli dyżurujących oraz  

przez konserwatora szkoły. 

9. Do szatni uczniowie wpuszczani będą zgodnie z zasadami utrzymania bezpiecznej 

odległości od siebie. 

10. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę sugerującą infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

11. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów wskazujących na 

chorobę dziecku zostanie zmierzona temperatura. Przyjmuje się, że 

rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem 

bezdotykowym zaraz po przybyciu do szkoły oraz w trakcie dnia. Jeśli rodzic/opiekun 

nie chce wyrazić zgody na pomiar temperatury, pisemnie informuje o tym fakcie 

wychowawcę klasy. 

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

albo jest pod nadzorem sanitarnym, rodzicom/opiekunom nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły. 

13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły muszą zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci oraz ich 

rodziców, wynoszący minimum 1,5 metra. Pracownicy szkoły również są zobligowani 

do zachowania tego dystansu. 
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14. W czasie zajęć lekcyjnych w sali uczeń nie musi zakrywać ust i nosa maseczką. Jest to 

jednak konieczne w trakcie poruszania się ucznia po szkole (strefy wspólne). 

15. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały  z sal 

usunięte.  

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

jednorazowo i czyszczone lub dezynfekowane przez pracowników szkoły. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz 

zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Sale i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

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

19. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w godzinach 

wyznaczonych w schemacie organizacji zajęć. 1 

20. W czasie przerw lekcyjnych uczniowie nie korzystają z korytarzy (pozostają w klasach 

w czasie niepogody). Jeśli warunki na to pozwalają koniecznie wychodzimy na boisko 

szkolne wyjściami określonymi w schemacie organizacji zajęć. 1 

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw,  przy zachowaniu dystansu 

między uczniami. 

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

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

23. Sprzęt na boisku, wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie czyszczony   

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy 

zabezpieczyć sprzęt przed używaniem. 

24. Na terenie placówki ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

25. Niedopuszczalne jest organizowanie większych skupisk uczniów w jednym 

pomieszczeniu. 

26. Plac zabaw zostaje zamknięty dla rodziców/opiekunów i innych osób postronnych.  

27. Wyjścia poza teren placówki szkolnej będą organizowane z zachowaniem  wytycznych 

GIS. 
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28. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi, a z personelem administracji  

i obsługi oraz z nauczycielami tylko w niezbędnym zakresie. 

29. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do niezbędnego 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

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

dydaktycznych, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do 

dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż 

co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

31. Biblioteka szkolna pracuje według ustalonego planu pracy oraz godzin otwarcia. 

Uczniowie nie wchodzą do pomieszczenia. Książki podaje uczniom nauczyciel 

bibliotekarz. Zwrócone książki przechodzą 2 dniową kwarantannę. 

 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły oraz 

do zakrywania ust i nosa maseczkami w trakcie przerw międzylekcyjnych.  

2. W części wspólnej pomieszczeń, nauczyciele zakrywają usta i nos maseczką lub 

przyłbicą. 

3. Pracownicy regularnie muszą myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować, aby robiły 

to dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po 

korzystaniu z toalety. 

4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

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

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  Przy 

dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na 

wystąpienie ryzyka porażenia prądem.  
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5. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

6. Będzie ściśle przestrzegany czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty  

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

rąk – instrukcje. 

8. W placówce oświatowej będzie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet. 

 

 

III. Kuchnia - żywienie 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom podczas ich pobytu w placówce. 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 

higieny. 

3. Zostaje wprowadzone zmianowe wydawanie posiłków (podczas trzech przerw: o 

11:35, 11:50, 12.05) oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej 

grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub zostaną wyparzone. 

4. Pracownicy szkoły, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, 

zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.  

5. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, 

gdzie przygotowywane są posiłki, a także: 

 przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową nieprzetworzoną 

 po zajmowaniu się odpadami i śmieciami 
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 po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji 

 po skorzystaniu z toalety 

 po kichnięciu, wydmuchaniu nosa, kaszlnięciu 

 po jedzeniu 

6. Przygotowując posiłki, pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans 1,5 m 

zgodny z obowiązującymi przepisami. 

7. Po zakończonej pracy pracownicy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty 

środkami do dezynfekcji.  

 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka lub personelu szkoły 

zachorowania na COVID-19 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę sugerującą infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji). 

2. Jeżeli pracownicy lub rodzice/opiekunowie dziecka zauważą niepokojące 

objawy u siebie lub u swojego dziecka, nie powinni przychodzić do szkoły ani nie 

powinni   przyprowadzać dziecka do szkoły (należy w takiej sytuacji 

skontaktować się telefonicznie ze szkołą, lekarzem POZ, stacją sanitarno-

epidemiologiczną lub szpitalnym oddziałem zakaźnym). 

3. W przypadku stwierdzenia podczas pobytu dziecka na terenie placówki 

oświatowej objawów chorobowych takich jak: kaszel, gorączka, duszności, 

katar, dziecko zostanie niezwłocznie odizolowane od grupy. 

4. Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarskim. 

5. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej (maseczka FFP2, 

rękawice, kombinezon jednorazowy, przyłbica) oraz środki do dezynfekcji.  
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W pomieszczeniu tym dziecko wraz z opiekunem będzie przebywać do czasu 

przybycia rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Dyrektor szkoły kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami/opiekunami dziecka 

przebywającego w pomieszczeniu izolacji.  

7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrania dziecka natychmiast  

po otrzymaniu informacji od dyrektora placówki (lub upoważnionej przez niego 

osoby) o izolacji dziecka.  

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 

odsuwa się go od pełnienia obowiązków. Powiadamiana jest powiatowa stacja 

sanitarno-epidemiologiczna i należy stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostaną zdezynfekowane 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur odpowiada dyrektor                     

szkoły. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszych procedur zobowiązani są wszyscy                   

pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice/opiekunowie oraz osoby znajdujące się  

na terenie szkoły. 

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych dzieci  

z niniejszymi procedurami odpowiada dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 


