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§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej oraz ich rodziców. 

2. Procedury przedstawione w niniejszym regulaminie określają zasady bezpiecznego 

funkcjonowania w szkole pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających na zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej i 

stołówki w okresie pandemii COVID-19. 

3. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia br. 

4. Regulamin określa działania, które zminimalizują na terenie szkoły możliwość zakażenia się 

koronawirusem SARS-COV-2 wśród uczniów, pracowników i rodziców, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 

związanego z zakażeniem. 

 

§2. 

Obowiązki pracowników 

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania i przestrzegania. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia 

zakażenia koronawirusem lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi ma 

obowiązek pozostania w domu, zawiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 

skorzystania z porady lekarza. 

3. Każdy pracownik jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS w celu samokontroli 

temperatury ciała. W przypadku, kiedy podczas samokontroli temperatury ciała, pracownik 

będzie miał temperaturę powyżej 38 st., nie może podjąć pracy i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły.  

4. Do szkoły pracownicy, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez 

wejście wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

5. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6.  Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia) należy zachować 

odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – 

używać środków ochrony osobistej.  

7.  Pracownicy kuchni zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej 

higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w    

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

9. Przy każdym wejściu do placówki pracownicy zobowiązani są bezwzględnie do dezynfekcji 

rąk. 

10. Pracownicy w szkole nie powinni się przemieszczać, jeśli nie jest to niezbędne do 

wykonywania pracy, wynikającej z powierzonych im obowiązków służbowych. 
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11. Pracownicy obsługi szkoły pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu 

i do ich obowiązków należy w szczególności: 

1) pomoc w usunięciu z sal lekcyjnych/ pomieszczeń, w których odbywały się będą zajęcia, 

przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, jak np. 

pluszowe zabawki, dywany; 

2) wietrzenie sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć; 

3) wietrzenie korytarzy co najmniej raz na godzinę; 

4) bieżąca dezynfekcja toalet; 

5) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; 

6) dezynfekowanie wspólnych powierzchni dotykowych; 

7) dezynfekowanie każdego dnia po zakończeniu zajęć pomieszczeń, w których przebywali 

uczniowie i pracownicy szkoły; 

8) zachowywanie w miarę możliwości dystansu społecznego; 

12. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:  

1) rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia; 

2) utrzymywanie dystansu pomiędzy stanowiskami pracy; 

3) stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek; 

4) szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców; 

5) gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, 

zmywalni i obieralni po zakończonej pracy; 

6) intendent ma obowiązek dochowania dbałości o higieniczny odbiór towaru od dostawców i 

zwracanie uwagi, by dostawca nie wchodził na teren stołówki szkolnej; 

7) intendent dba o dezynfekcję stołówki szkolnej po każdej grupie, która korzystała z posiłku w 

jadalni (dezynfekcja blatów stolików, oparć krzeseł). 

13. O szczególną ochronę powinni zadbać pracownicy w wieku 60+, którzy dla swojego 

bezpieczeństwa powinni stosować środki ochrony osobistej w codziennej pracy. 

14. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwracać uwagę i dbać o to, aby wszystkie drzwi 

przeciwpożarowe, oddzielające poszczególne segmenty szkoły od siebie były zamknięte – 

dotyczy drzwi przeciwpożarowych w segmencie edukacji wczesnoszkolnej, łącznika z nową 

klatka schodową oraz drzwi przeciwpożarowych po obu stronach tej klatki na piętrze. 

Wymagają tego przepisy BHP dotyczące drzwi przeciwpożarowych. 

 

§3. 

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów 

1. Na terenie szkoły należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska  

i po skorzystaniu z toalety. 

2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, tj. poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, 
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oparć krzesełek i siedzisk oraz włączniki, systematycznym wietrzeniem pomieszczeń w 

szkole. 

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

§4. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

1. W przypadku, gdy u dziecka stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące 

się dusznością, kaszlem, gorączką:  

1) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji;  

2) wyznaczony pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w maseczkę oraz rękawiczki i 

odizolowuje dziecko do gabinetu higienistki szkolnej, nadzorując dziecko i starając się 

utrzymać minimum 1,5 m odległości; 

3) pracownik mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym;  

4) dyrektor zawiadamia rodziców dziecka (a w razie bardzo złego stanu dziecka dzwoni również 

na numer 112 i stosuje się do instrukcji tych służb). 

2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się 

dusznością, kaszlem, gorączką: 

1) zgłasza fakt telefonicznie dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu 

pracownikowi szkoły; 

2) bezzwłocznie udaje się do gabinetu higienistki szkolnej lub pozostaje na miejscu zachowując 

podstawowe środki bezpieczeństwa; 

3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o 

zawiadomieniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub dzwoni na 112  

i stosuje się do instrukcji tych służb. 

3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą  

i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na: 

1) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie; 

2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę  

w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną; 

3) wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu. 

 

 

§5. 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów 

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji. 
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1. Uczniowie mogą być do szkoły przyprowadzani i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie wraz z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 – 16.00. 

4. Szkoła dla uczniów korzystających ze świetlicy otwarta jest od godziny 6.30. 

5. Dla pozostałych uczniów szkoła otwarta jest od godziny 7.30 i od tej godziny pełnione są 

dyżury nauczycielskie. 

6. Uczniowie przychodzący przed rozpoczęciem dyżurów nauczycieli na korytarzu zobowiązani 

są do zgłoszenia się na świetlicę. Niedozwolone jest przebywanie uczniów w szatni szkolnej 

bez nadzoru nauczyciela. 

7. Klasy 1-3 korzystają z wejścia do szkoły od strony południowej/ od drogi powiatowej. 

8. Klasy 4-8 korzystają z wejścia do szkoły od strony północnej/ od Centrum Rekreacji Wodnej. 

9. Uczniowie uczęszczający w godzinach porannych do świetlicy szkolnej korzystają z wejścia 

do szkoły od strony północnej/ od Centrum Rekreacji Wodnej. 

10. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji oraz instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk.  

11. Uczniowie bezwzględnie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły 

oraz zachowywania w miarę możliwości bezpiecznych odległości w miejscach wspólnych – 

korytarze, stołówka, szatnie.  

12. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie musi zakrywać ust i nosa (jeśli szkoła jest w strefie 

zielonej), ale jeśli jest taka wola rodziców, uczeń wówczas korzystać z maseczki lub 

przyłbicy. 

13. Rodzice, przyprowadzający do szkoły uczniów z klas młodszych, żegnają się z nimi przed 

wejściem do szkoły, powierzając je opiece nauczyciela dyżurującego na parterze od godz. 

7.30. 

14. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci z rodzicami przed wejściem – rodzic czeka z 

dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez Ministerstwo 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w odstępach co najmniej 1,5 m od następnego 

rodzica, w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.  

15. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona 

pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły strefie). 

16. Jeśli opiekun musi wejść z dzieckiem lub po dziecko do szkoły (świetlica) i jest to niezbędne, 

należy zachować zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

17. Rodzice, odbierający dziecko ze szkoły bezpośrednio po skończonych lekcjach, oczekują na 

nie przed drzwiami wejściowymi do szkoły, w holu (strefa rodzica) lub na zewnątrz budynku. 

18. Na terenie szkoły obowiązuje całkowite zakrywanie ust i nosa przez osoby wchodzące z 

zewnątrz oraz dezynfekcja rąk/ rękawiczki oraz zachowanie dystansu społecznego.  
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19. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku szkoły. 

20. Ustaloną przez szkołę ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicami, która będzie wykorzystana 

w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszlu, duszności, problemów 

z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia), jest kontakt telefoniczny.  

21. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia u wychowawcy numeru telefonu, pod którym będą 

cały czas dostępni i będą go bezwzględnie odbierać. 

22. Wychowawca w swojej dokumentacji ma wszystkie numery kontaktowe, których kopię 

przekazuje na liście zbiorczej do dyrektora szkoły. 

23. Na potrzeby ewentualnej izolacji wyznacza się pomieszczenie (wyposażone w m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie przebywała odizolowana osoba w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

24. Miejscem izolacji jest gabinet higienistki szkolnej w segmencie południowym na I piętrze. 

25. Klucz do pomieszczenia znajduje się u konserwatora. 

26. Nadzór nad dzieckiem izolowanym pełni osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

 

§6. 

Organizacja pracy szkoły/ harmonogramy 

Harmonogram rozpoczynania zajęć: 

Uczniowie rozpoczynają zajęcia lekcyjne w dwóch grupach: 

I grupa – 7.45 

II grupa – 8.30 

Uczniowie klas 1- 4 mają możliwość korzystania z ciepłej herbaty podczas przerwy 

śniadaniowej. 

Harmonogram przerw śniadaniowych: 

dzień tygodnia 

 

przerwa klasa 

poniedziałek, środa, piątek 8.30 – 8.40 4a 

3 

9.25 -9.35 1 

2 

wtorek, czwartek 8.30 – 8.40 1 

2 

9.25 -9.35 4a 

3 

codziennie 10.20 – 10.30 4b 

 

 

 

 

 

Harmonogram przerw obiadowych: 
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Przerwa 

 

klasa 

11.15 – 11.35 

 

I, II, III, IVa, V 

12.20 – 12.40 

 

IVb, VIa, VIb, VII, VIII 

 

§7. 

Zajęcia lekcyjne 

1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. W każdej sali lekcyjnej do dyspozycji uczniów i nauczyciela jest płyn dezynfekujący do rąk. 

3. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

4. Wychowawca omawia i prezentuje uczniom zasady właściwego mycia rąk oraz ich 

dezynfekcji. 

5. Wszyscy nauczyciele w razie potrzeby zwracają uwagę uczniom, którzy w niewłaściwy 

sposób korzystają z dezynfekcji (marnotrawią produkty). 

6. Uczeń przynosi i posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe uczniów.  

9. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze i inny sprzęt sportowy) wykorzystywane 

podczas zajęć wychowania fizycznego lub innych dezynfekowane będą po każdym dniu 

zajęć. 

10. Nauczyciel organizuje zabawy i gry, które nie generują większych skupisk dzieci w jednym 

miejscu.  

11. Nauczyciele nie mogą organizować wyjść poza teren szkoły – kino, teatr, muzeum, spacer 

poza terenem szkoły. 

12. Na czas bliżej nieokreślony, uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, 

zawiesza się wszelkie wyjazdy na wycieczki/ zawody/ konkursy/ wydarzenia. 

13. Nauczyciele zobowiązani są zmodyfikować i dostosować swoje plany pracy i programy 

nauczania do sytuacji edukacyjnej. 

14. W przypadku przejścia na nauczanie w modelu hybrydowym nauczyciele i rodzice zostaną 

poinformowani o sposobie realizacji jego przebiegu. 

15. W przypadku przejścia na nauczanie zdalne wszyscy nauczyciele zobowiązani są do 

bezwzględnego codziennego kontaktu z uczniami i prowadzenie zajęć online. 

16. Dyrektor wyznacza nauczycielowi pomieszczenia i sale, w których będą się odbywały przez 

niego prowadzone zajęcia z daną klasą.  

17. Nauczyciel bez zgody dyrektora nie dokonuje zmian pomieszczeń w porozumieniu z innym 

pracownikiem.  

18. Nauczyciel, sprawując opiekę nad wychowankami, korzysta z jednej sali i nie dopuszcza do 

przemieszczania się dzieci do innych sal. 
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19. Uczeń w klasie ma przyporządkowane jedno stałe miejsce, którego nie może zmieniać. 

20. Jeżeli struktura zajęć wymaga pracy w grupach, zasady pracy w nich, z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa w szkole, ustala nauczyciel prowadzący lekcję. Pracę w 

grupach należy jednak ograniczyć do niezbędnego minimum. 

21. Nauczyciel jest zobowiązany do obserwacji dzieci będących pod jego opieką pod kątem 

zdrowotnym. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy powiadomić 

Dyrektora. 

22. Przydział sal na zajęcia lekcyjne: 

 

klasa sala segment 

I parter od strony południowej edukacja wczesnoszkolna 

II piętro od strony południowej edukacja wczesnoszkolna 

III piętro od strony północnej edukacja wczesnoszkolna 

IVa parter od strony północnej edukacja wczesnoszkolna 

IVb sala nr 6 stara część 

V sala nr 5 stara część 

VIa sala nr 8 stara część 

VIb sala nr 7 stara część 

VII pracownia filmowa/ sala nr 2 nowa część 

VIII sala nr 1 nowa część 

 

 

§8. 

Przerwy śródlekcyjne 

1. W miarę sprzyjającej pogody sugeruje się wychodzenie na zewnątrz budynku w czasie 

przerw. 

2. Klasy starsze (IVb – VIII) gromadzą się na dziedzińcu zewnętrznym po stronie północnej 

szkoły (obok siłowni plenerowej). 

3. Klasy młodsze (I-III) i klasa IVa gromadzą się na dziedzińcu wewnętrznym od strony 

wschodniej. 

4. Uczniowie, przebywając na dworze, pozostają pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur na 

parterze oraz w szatni. 

5. Nauczyciele w klasach I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas takiej przerwy uczniowie 

przebywają pod opieką nauczyciela. 

6. Podczas przerwy śródlekcyjnej należy otworzyć okna i przewietrzyć salę lekcyjną. 

7. Korytarze są wietrzone podczas zajęć lekcyjnych. 

8. Podczas niesprzyjającej pogody uczniowie pozostają w budynku szkoły, wychodzą na 

przerwę z sali, ale pozostają w jej pobliżu w gronie uczniów ze swojej klasy. 

9. Na terenie szkoły, zarówno uczniów, jak i nauczycieli i pracowników szkoły, w 

przestrzeniach wspólnych obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. 

 

§9. 

Zajęcia wychowania fizycznego 
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1. Przy wejściu na salę gimnastyczną obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego/ 

zachowanie odległości od siebie oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

2. Uczniowie korzystają z przebieralni na wychowanie fizycznie w sposób rotacyjny. Część 

grupy (do 8 osób) przebiera się w szatni, zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas 

przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy czeka w 

wyznaczonym miejscu w bezpiecznych odstępach. 

3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni 

oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Lekcje mogą zostać zgrupowane po 2 godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących 

w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia sali. 

5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji należy umyć ręce wodą z mydłem. 

6. Jeśli uczeń chce podczas lekcji korzystać z napoju, to butelka z wodą musi być podpisana. 

Butelek z wodą bez podpisu nie można wnosić na salę gimnastyczną. 

7. Jeśli będą się odbywać zajęcia na basenie, to obowiązywał będzie zmodyfikowany 

regulamin pływalni, z którym uczniowie zostaną zapoznani. 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe, 

np. ćwiczenia w arach, koszykówka, piłka ręczna, sztuki walki, itp. 

9. Ćwiczenia kontaktowe zostaną zastąpione innymi aktywnościami, np. siatkówką, biegami 

przełajowymi, lekkoatletyką, grą w badmintona czy tenisa stołowego i ziemnego. 

10. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na 

otwartej przestrzeni. 

 

§10. 

Biblioteka 

1. Biblioteka szkolna pracuje w reżimie sanitarnym w ustalonych godzinach pracy podanych 

do wiadomości uczniom. 

2. Biblioteka szkolna nie udostępnia uczniom wolnego dostępu do księgozbioru i czasopism. 

Czytelni i kąciki czytelnicze pozostają nieczynne. Nie ma też możliwości korzystania z 

komputera.  

3. Jeżeli uczeń chce wypożyczyć książkę, powinien ją wcześniej zamówić w bibliotece 

wyłącznie poprzez wrzucenie kartki z zamówieniem do skrzynki w wyznaczonym miejscu. 

4. Bibliotekarz dostarcza uczniowi zamówione książki do sali lekcyjnej/ umieszcza w 

widocznym/ ustalonym z klasą miejscu wraz z nazwiskiem ucznia, dla którego są 

przeznaczone lub przekazuje mu je osobiście. 

5. Po uzgodnieniu z nauczycielem polonistą, lektury szkolne będą udostępnione w każdej 

klasie do dyspozycji uczniów. Łącznik biblioteczny sporządza listę z nazwiskami osób, które 

wzięły daną książkę i przekazuje do biblioteki szkolnej. 

6. Uczniowie zwracają wypożyczone książki, wrzucając je do oznakowanego pudła na 

górnym korytarzu (kl.4b-8) oraz na dolnym korytarzu obok szafek (kl.4a oraz 1-3).  

7. Zwracane książki należy włożyć do woreczka z imieniem i nazwiskiem ucznia. 

8. Zwrócone książki zostają odłożone na 2 dni na kwarantannę w wydzielone miejsce w 

bibliotece. 
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9. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączone do ponownego użytkowania.  

10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

11. Nauczyciel bibliotekarz powinien korzystać podczas pracy z rękawiczek ochronnych. 

 

§11. 

Świetlica 

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

dydaktycznych. 

2. Zaleca się rozdzielać uczniów przebywających w świetlicy szkolnej na mniejsze grupy i 

rozlokowywać ich w wolnych salach lekcyjnych pod opieką wychowawcy świetlicy.  

3. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których uczniowie mogą korzystać 

wyłącznie pod kontrolą nauczyciela. 

4. 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.  

5. Uczniowie powinni korzystać wyłącznie ze swoich przyborów i nie powinni się nimi 

wymieniać. 

6. Świetlica nie udostępnia gier, klocków i innych rzeczy i przedmiotów, których nie można 

łatwo umyć lub zdezynfekować. 

 

§12. 

Kuchnia i stołówka szkolna 

1. Uczniowie korzystają z posiłków w wyznaczonych terminach, nie zmieniając samodzielnie 

ich czasu. 

2. Podczas oczekiwania na odbiór posiłku uczniowie zobowiązani są zachować dystans 

społeczny minimum 1,5m, nad czym czuwa nauczyciel dyżurujący w jadalni. 

     3. Uczniowie spożywają posiłek, zajmując miejsce przy stoliku obok uczniów ze swojej klasy. 

4. Po każdej grupie stołówka jest dezynfekowana i przygotowywana do wydawania posiłku 

następnej grupie uczniów. 

     5. W stołówce szkolnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie ma samoobsługi.  

     6. Oba dania będą wydawane uczniowi bezpośrednio przez obsługę stołówki.  

 

 

§13. 

Szkoła w strefie żółtej lub czerwonej 

1. Jeżeli uczniowie przebywają w szkole – obowiązują te same zasady dezynfekcji i 

utrzymania czystości, które obowiązują w normalnym trybie pracy i są one zgodne z 

wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

2. Jeżeli uczniowie przebywają w szkole – obowiązują te same zasady organizacji pracy 

kuchni i stołówki szkolnej, które obowiązują w normalnym trybie pracy i są one zgodne z 

wytycznymi MEN, GIS i MZ. 
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3. Jeżeli uczniowie przebywają w szkole – obowiązują te same zasady organizacji pracy 

szkoły (przychodzenie i odbiór uczniów, przebywanie osób trzecich w szkole), które 

obowiązują w normalnym trybie pracy i są one zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

5. Dodatkowo liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej może zostać ograniczona 

do koniecznego minimum.  

6. Dodatkowo dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury ciała pracownikom przy 

wejściu do szkoły, a w przypadku, gdy jest ona równa lub przekracza 38°C, pracownik nie 

podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. 

7. Dodatkowo w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała: 

- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić 

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o 

obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

- jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – 

należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania 

dziecka ze szkoły. 

8. W przypadku zmian w sytuacji epidemiologicznej w powiecie część uczniów przechodzi na 

nauczanie zdalne, a część uczęszcza na zajęcia stacjonarne. 

9. W wariancie mieszanym na nauczanie zdalne przechodzą klasy 4-8, zaś w nauczaniu 

stacjonarnym pozostają klasy młodsze 1-3, chyba, że sytuacja wymaga innych działań ze 

strony szkoły. 

10. Planowane jest, aby klasy 4-8 pracowały w trybie mieszanym tygodniowej wymiany klas 

– część oddziałów pracuje zdalnie, część w szkole. 

11. W przypadku całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych wszyscy uczniowie 

przechodzą na nauczanie zdalne. 

12. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

13. Nauczyciele, którzy mają kłopoty techniczne ze sprzętem, będą prowadzili lekcje online 

na terenie szkoły lub będą mieli wypożyczany sprzęt szkolny do pracy w domu. 

 

§14. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku do odwołania.  

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały 

wprowadzone. 

3. Zmiany w zapisach Regulaminu uzależnione są od rozwoju sytuacji epidemiologicznej na 

terenie kraju. 

 

Podstawa prawna: 

1. Wytyczne dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych od 1 września 2020 z dnia 21 

sierpnia 2020 r. 

2. Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych wydane przez MEN. 
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3. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach.  

4. Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 


