
Regulamin funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej w Wampierzowie 

w okresie pandemii COVID- 19 
 

Organizacja zajęć 

 Do szkoły będzie uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie będą  przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 Rodzice są zobowiązani złożyd oświadczenie, że wyrażają zgodę na mierzenie 
temperatury w przypadku gdy dziecko ma niepokojące objawy. 

 Każdy rodzic ma obowiązek dostarczyd oświadczenie o tym że dziecko jest zdrowe, 
nie choruje i nikt nie jest objęty kwarantanną. 

 W razie jeśli dziecko ma alergię, rodzic jest zobowiązany dostarczyd stosowne 
zaświadczenie lekarskie. 

 Rodzic ma obowiązek poinformowad szkołę jeżeli treśd oświadczenia przestaje byd 
aktualna. 

 Przy wejściu do budynku szkoły zostanie umieszczona informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

 Wszyscy wchodzący do budynku szkoły będą mieli obowiązek  dezynfekowania rąk. 

 Do budynku szkoły będą mogli wejśd jedynie rodzice uczniów klasy pierwszej ( tylko 
przez pierwszy tydzieo)i mogą pozostad wyłącznie w strefie rodzica. 

 Rodzic pod żadnym warunkiem nie może wchodzid do szatni. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci będą wchodzid do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi, 

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

3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

4. opiekunowie będą  przestrzegad obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W miarę możliwości ograniczymy 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( strefa rodzica) 

 W razie zauważenia niepokojących objawów wychowawca lub inny pracownik szkoły 
nawiąże kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia. 

 Rodzice mają obowiązek udostępnid wychowawcy numer telefonu lub e- mail 
kontaktowy, który będzie wykorzystany w razie zaobserwowania niepokojących 
objawów u dziecka. 

 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeo zostanie 
odizolowany ucznia w odrębnym pomieszczeniu( gabinet higienistki), zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomid rodziców/opiekunów 
(telefonicznie lub emailem)o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym 
transportem. 

 

 Organizacja pracy wyeliminuje częstą zmianę pomieszczeo w których odbywają się 
zajęcia oraz gromadzenie się uczniów na korytarzach podczas przerw. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

 W przestrzenie wspólnej uczniów i nauczycieli będą obowiązywad maseczki. 

 Uczniowie będą dezynfekowad ręce przed każdą lekcją 

 W klasach nie będą wykorzystywane wykładziny dywanowe, a przybory do dwiczeo 
będą regularnie dezynfekowane. 

 Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad 
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 
posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami szkolnymi między 
sobą. 

 Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego będą odbywad się na świeżym powietrzu. 

 Sale będą regularnie wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz 
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęd. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

 Podczas przerwy uczniowie klas I-III będą przebywad na dolnym korytarzu, uczniowie 
klas starszych na górnym. 

  W miarę możliwości przerwy uczniowie będą spędzad na świeżym powietrzu. 

 Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachowad dystansu, ograniczymy dwiczenia i gry kontaktowe. 

 Uczeo  będzie mógł  nosid do szkoły tylko niezbędne przedmioty. 



 Podczas korzystania z szatani będzie obowiązywała zasada bezpiecznego dystansu 
oraz obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 W bibliotece szkolnej może przebywad równocześnie najwyżej cztery osoby. 
Konieczny okres kwarantanny dla oddanych książek będzie wynosił 2 dwa dni. 

 

Zasady funkcjonowania świetlicy 

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Przy wejściu do świetlicy będą umieszczone środki do 
dezynfekcji rąk i każda osoba wchodząca będzie dezynfekowad ręce. 

 W świetlicy obowiązuje  zasada zakrywania ust i nosa. 

 Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy mają zakaz wchodzenia do budynku szkoły. 

 Rodzic chcący odebrad dziecko dzwoni dzwonkiem do drzwi wejściowych i czeka na 
podejście pracownika szkoły ( wyznaczonego przez dyrektora),który przyprowadzi 
dziecko ze świetlicy. 

 Nauczyciel świetlicy tak organizuje zajęcia, aby do minimum ograniczyd kontakt 
między uczniami. 

 Po odłożeniu danej zabawki przez dziecko nauczyciel świetlicy jest zobowiązany ją 
zdezynfekowad. 

 Wychodząc ze świetlicy dziecko ma obowiązek zdezynfekowad ręce. 

 Dzieci przebywające na świetlicy mają zakaz wychodzenia na przerwy .Opuszczają 
pomieszczenie dopiero, gdy idą do domu. 

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

 Podręczniki wypożyczane uczniom zostaną przygotowane dwa dni wcześniej na 
ławkach w ich salach lekcyjnych, aby mogli je odebrad pierwszego września. 

 Do każdej klasy będzie przypisana oddzielna przerwa, na której będą mogli korzystad 
z biblioteki. 

 Przy wejściu do biblioteki będzie umieszczony płyn dezynfekujący, z którego każdy 
wchodzący będzie miał obowiązek skorzystad. 

 Książki oddawane przez uczniów będą podlegad dwudniowej kwarantannie. 

 W bibliotece może przebywad w tym samym czasie jedno dziecko , pozostali czekają 
w kolejce z zachowaniem 1,5 m odstępu. 

 W bibliotece nie będzie wolnego dostępu do półek-wszystkie książki podaje 
bibliotekarz.    

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeo i powierzchni 



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

 Dopilnujemy, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta 
i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnie myd ręce wodą z mydłem 
oraz dopilnowad, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Dyrektor będzie codziennie monitorował przeprowadzone prace porządkowe. 

 W toaletach będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 
dozownikach z płynem instrukcje dezynfekcji. 

 W razie obowiązku korzystania z masek lub rękawic, zostaną zapewnione pojemniki 
do ich wyrzucania.  

 Każdy nauczyciel po zakooczonych zajęciach ma obowiązek zdezynfekowad laptop i 
myszkę, a po lekcji informatyki każde stanowisko komputerowe. 

 

Organizacja dożywiania 

 Spożywanie posiłków będzie odbywało się w dwóch turach. Na pierwszej długiej 
przerwie będą spożywad posiłek klasy I-III, a na drugiej długiej przerwie klasy starsze. 

 Podczas spożywania posiłków w jadalni szkolnej będzie obowiązywała zasada 
odpowiedniej odległości. 

 Na jadalnie uczniowie będą szli pod opieką nauczyciela, z którym kooczą 
poprzedzającą lekcję. 

 Przed wejściem na jadalnie każdy uczeo będzie miał obowiązek dezynfekcji rąk. 

 Wielorazowe naczynia i sztudce będą myte z dodatkiem detergentu, a następnie 
wyparzone. 

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

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzid 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. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosowad rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, 
a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 



 Należy wyznaczyd i przygotowad (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielid obszar, w którym będzie można 
odizolowad* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostad w domu 
i skontaktowad się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskad teleporadę  medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonid 
pod nr 999 lub 112 i poinformowad, że mogą byd zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktowad 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskad 
teleporadę medyczną). 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddad gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowad powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowad się do indywidualnych 
zaleceo wydanych przez organy Paostwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka 
będzie stosowad się do zaleceo paostwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego*. 

 W razie zakażenia zostanie sporządzona lista osób, które miały kontakt z osobą chorą. 
Zawsze w przypadku wątpliwości szkoła zwróci się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyd konsultację lub uzyskad poradę. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu 
i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach 
obowiązujących w transporcie publicznym. 

 W autobusie uczniowie mogą zajmowad nie więcej niż 50% miejsc siedzących i 30% 
stojących, wszyscy mają obowiązek zakrywania twarzy. 


