
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH. 

REGULAMIN ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

KORONA WIRUSA. 

 

Organizacja zajęć w szkole  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w 
izolacji. 

2. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 
oraz instrukcja użycia środka dezynfekujących. Wszyscy wchodząc do budynku szkoły mają 
możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkolnego.  

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 
wyznaczonych obszarach. 

7. Nauczyciele komunikują się a rodzicem ucznia wykorzystując techniki komunikacji na odległość. 

8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje ucznia w 
odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 
szkoły. 

10. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Sale lekcyjne i toalety dla poszczególnych klas 
w miarę możliwości znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły. 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości lub 
ma ograniczoną do minimum kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

12. Obowiązuje indywidualny plan tygodnia dla danej klasy, uwzględniający, m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

 korzystania ze stołówki szkolnej, 

 zajęć na boisku szkolnym. 

13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej. 

14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą 
zajęć stacjonarnych w innych klasach. 



15. 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. 

16. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i 
sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są 
usunięte.  

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami 
szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki uczniowie mogą zostawiać w szkole.  

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem środków 
dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest myta 
detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

19. Wietrzy się sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

22. Dozwolone są wyjścia grupowe w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 
dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

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. Klasom udostępnia się co drugi boks, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z 
danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane 
do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, 
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice wietrzy się (nie rzadziej, niż 
co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

27. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i 
nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć przeprowadza się mycie i dezynfekcę 
powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

28. Pod nadzorem opiekuna uczniowie mają zapewniony dostęp do korzystania z dystrybutora wody 
ustawionego na terenie szkoły.  

29. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole 
dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

 

 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, 
mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. Dozowniki z 
płynem do dezynfekcji są regularnie napełniane. 

3. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

6. Na bieżąco czystości się urządzenia sanitarnohigieniczne z użyciem detergentu.  

7. Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 
lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

 

Gastronomia 

1. Przy wydawaniu ciepłych posiłków szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się 
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się 
odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę zwraca się na 
utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających 
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie 
posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między 
stolikami wynosi co najmniej 1,5 m, Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyści się blaty stołów 
i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 
pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, i są wyparzane.  

5. Dania i produkty powinny są podawane przez osobę do tego wyznaczoną.  

6. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową przywożone w pojemnikach zbiorczych są następnie 
rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. 
Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole są myte zgodnie z zaleceniem 
wskazanym powyżej. 

7. Szczególną uwagę należy zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

 

 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Wszyscy pracownicy stosują się do instrukcji o zasadach wynikających z wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w 
którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 
oddechowych. 

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg 
oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze 
czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się 
stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

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 telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania 
się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 

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

