
 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W TRAWNIKACH  

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU. 

 

Postanowienia ogólne 

 Procedury opracowano na podstawie WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS           DLA 

PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK – tryb pełny 

stacjonarny obowiązujących od 1 września 2021 r. 

 Procedury dostosowano do warunków i potrzeb szkoły (placówki). 

 Telefony kontaktowe:  

SANEPID -  tel.  516 052 231 

INFOLINIA NFZ – tel. 800 190 590  

 

Organizacja zajęć w szkole: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi           

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

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

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                       

w przestrzeni publicznej. 

4. Przy każdym wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Płyny                 

do dezynfekcji rąk znajdują się przy dwóch wejściach do szkoły, przy wejściu do pokoju 

nauczycielskiego, przy świetlicy szkolnej, salach sportowych i informatycznych nr 15 i nr 

21. 

Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 

wodą z mydłem. 

5. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami. Klasy I – III i klasy IV wchodzą 

wejściem bocznym (od strony bloków). Pozostali uczniowie z klas V – VIII, wchodzą 

wejściem głównym. 



6. Opiekunowie odprowadzający uczniów klas I - III mogą wchodzić do szatni szkoły,                 

w celu pomocy w rozebraniu dziecka z odzieży wierzchniej zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych                                    

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 

gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

8. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Do niezbędnego 

minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków 

ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m)                             

oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję 

rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. Nauczyciel może spotkać się z rodzicem/ 

opiekunem ucznia w szkole po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, we wskazanym 

przez nauczyciela miejscu. 

9. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia telefonicznie, może też 

wykorzystać techniki komunikacji na odległość np. e-mail lub przez dziennik 

elektroniczny. Możliwy jest stały kontakt rodziców z wychowawcą, w godzinach 

popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć (sobota, niedziela i święta). 

10. Szkoła posiada zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała uczniów. 

Termometr bezdotykowy jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Podczas pomiaru 

innym termometrem jest on dezynfekowany po każdorazowym użyciu. 

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

dróg oddechowych (w tym w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel) należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatce), zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów                              

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły najlepiej własnym środkiem transportu. 

12. Uczniowie uczą się w przydzielonej sali. Korzystają z dwóch szatni w różnych częściach 

budynku. Należy ograniczyć gromadzenia się uczniów w czasie przerw poprzez 

wydzielenie stref dla poszczególnych klas. Podczas zmiany sali (dotyczy to tylko 

informatyki i wychowania fizycznego) należy zachować dystans między uczniami.  

13. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem. Obowiązują 

ogólne zasady higieny, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa                        

i ust. 

14. Wszystkie przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali (klasie) w tym przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane do zajęć są czyszczone i dezynfekowane 

detergentem po każdym dniu zajęć, a dezynfekowane w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 



15. 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 mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga są myte detergentem po każdym 

dniu zajęć oraz dezynfekowane w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

17. Przed wejściem do sali komputerowej na zajęcia informatyki obowiązkowa jest 

dezynfekcja rąk i mycie sprzętu detergentem co najmniej raz dziennie po skończonych 

zajęciach. 

18. Klasy i korytarze są wietrzone po każdych zajęciach w czasie przerw, a także w razie 

potrzeby podczas zajęć. 

19. Dla uczniów klas I – III opracowane są oddzielne procedury na czas pandemii, z którymi 

zostają zapoznani uczniowie, rodzice i nauczyciele (załącznik 1). 

20. Uczniowie mogą w czasie przerw przebywać na świeżym powietrzu na terenie wokół 

szkoły, ale z zachowaniem zasad niegromadzenia się w jednym miejscu. 

21. Dopuszcza się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,                       

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

22. Zajęcia w tym zajęcia wychowania fizycznego i sportowe organizowane są tak, aby 

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zalecane jest  korzystanie przez uczniów z boiska 

szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Uczniowie wchodzą                

do przebieralni przy sali sportowej bez plecaków tylko z oddzielnie spakowanym strojem 

sportowym. Plecaki pozostawiają w przydzielonej dla nich sali lekcyjnej. 

23. 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. 

24. Uczniowie korzystają z dwóch szatni. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek                

do dezynfekcji rąk. 

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

salach dydaktycznych. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone są 

zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. ( załącznik nr 2) 

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie 

maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

27. Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne podlegają takim samym zasadom jak zajęcia 

lekcyjne. 

28. Godziny pracy biblioteki szkolnej oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej                           

z uwzględnieniem 2 dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach są uwzględnione w regulaminie korzystania                            

z biblioteki. 



29. W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny oraz pielęgniarka, uczniowie i ich 

opiekunowie zostają zapoznani z zasadami i godzinami korzystania z gabinetu 

stomatologicznego oraz profilaktyki zdrowotnej. 

 

Organizacja pracy szkoły 

 

1. Pierwsza godzina lekcyjna rozpoczyna się o 8.15. 

2. Wszyscy nauczyciele rozpoczynający pracę od pierwszej godziny lekcyjnej przychodzą             

na godz. 8.00, otwierają salę lekcyjną, wietrzą j i oczekują na uczniów. 

3. Szkoła zostaje podzielona na sektory, w których będą przebywali uczniowie z określonych 

klas. 

 

Sektor Wydzielona część budynku Klasy 

 

Uwagi 

 

Sektor I 

- parter 

Sale lekcyjne nr 3,4,5, 

korytarz i toalety tylko na parterze 

Ia i Ib, II  Wych. fiz na sali gim., 

obiad na 4 godz. lekcyjnej 

Sektor II 

I piętro 

Sale lekcyjne nr 9,10,11,12 

korytarz i toalety tylko na I 

piętrze 

7c, 6b, 7b 

4a 

Podczas przemieszczania 

się uczniowie korzystają  

ze starej klatki schodowej 

Sektor III 

I piętro 

Sale lekcyjne nr 6,7 

Korytarz przy tych salach i toalety 

tylko na I piętrze 

8a Podczas przemieszczania 

się uczniowie korzystają   z 

nowej klatki schodowej 

 

Sektor IV 

II piętro 

Sale lekcyjne nr 15,16,17,18 

korytarz  i toalety 

 tylko na II piętrze 

7a, 8b, 6a 

informatyka 

Podczas przemieszczania 

się uczniowie korzystają   z 

nowej klatki schodowej 

 

Sektor V 

II piętro 

Sale lekcyjne nr 19, 20 

korytarz przy tych salach 

  i toalety tylko na II piętrze 

5b, 8c Podczas przemieszczania 

się uczniowie korzystają   z 

nowej klatki schodowej 

 

Sektor VI 

I piętro obok 

świetlicy 

Sale lekcyjne nr 21, 24 

korytarz przy salach 

  i toalety tylko na parterze 

4b, 4a 

informatyka 

 

Sektor VII 

I piętro nad 

szatnią 

Sale lekcyjne nr 28, 29 

korytarz  i toalety przy salach 

3a, 3b obiad na 4 godz. lekcyjnej 

Sala 

gimnastyczna 

Uczniowie korzystają z przebieralni przy sali 

 i toalet tylko na parterze. 

   

Hala sportowa Uczniowie korzystają z przebieralni przy hali 

 i toalet  na parterze obok wejścia głównego do 

szkoły. 

Podczas przemieszczania 

się na I piętro uczniowie 

korzystają  ze starej klatki 

schodowej, a na II piętro   

z nowej klatki schodowej. 

  

 



 

4. Uczniowie mają lekcje w jednej sali lekcyjnej (poza informatyką i wychowaniem 

fizycznym). 

5. Wychowawca ustala stałe miejsca dla uczniów w klasie. 

6. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do posiadania 

maseczek i użycia ich w przypadku braku możliwości zachowania dystansu          

w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. na korytarzach, w szatni, podczas spotkań 

i uroczystości szkolnych. 

7. Uczniowie i nauczyciele zarówno podczas lekcji jak i przerw nie są zobowiązani 

do noszenia maseczek lub przyłbic. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, o powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety.  

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekcji dłoni                

lub założenia rękawiczek ochronnych, zasłonięcia ust i nosa maseczką oraz zobowiązane 

są nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

4. Kontrolowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości klas zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek                     

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu spożywania posiłków 

(świetlicy), klawiatur, włączników. 

5. Podczas dezynfekcji 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. 

6. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci      

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

7. Kontrolowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.  

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

9. Na bieżąco czyszczone są urządzenia sanitarno-higieniczne, w tym przeprowadzana jest 

ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.                                                                                                                                                                                                                                                   

10. Maski i rękawice jednorazowe wyrzucane są do odpowiednich pojemników zgodnie       

z zaleceniami GIS. 



 

 

 

Gastronomia (załącznik nr 2 – korzystanie z posiłków) 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 

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 lub w izolacji. 

2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia          

(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 

pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

3. Wyznaczone i przygotowane jest (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że 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. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu         

i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). 

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

którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować 

się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych                

z zaistniałym przypadkiem. 

8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

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

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,                 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się                    

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 



www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym.  

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Zał. 1. Procedury funkcjonowania klas I - III w ZPO w Trawnikach okresie pandemii 

koronawirusa. 

2. Zał. 2 Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w ZPO w Trawnikach w okresie 

pandemii koronawirusa. 

3. Zał. 3.  Procedury funkcjonowania przedszkola w ZPO w Trawnikach w okresie 

pandemii koronawirusa. 

 

Procedury mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej                

w regionie. 
 

 

 Dyrektor ZPO w Trawnikach 

         

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

