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REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY 

SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PRZYTKOWICACH 

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna procedury: 

 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), 

 rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

 rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

 rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania 

 wytyczne dla przedszkoli i placówek oświatowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 



2 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom/uczniom podczas pobytu 

w placówce oraz pracownikom placówki podczas wykonywania obowiązków służbowych 

w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19.  

 

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są: wszyscy pracownicy placówki, rodzice oraz 

dzieci/uczniowie.  

 

Sposób prezentacji regulaminu: 
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującym w placówce regulaminem poprzez 

przekazanie jego treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji, na stronie 

internetowej placówki oraz w trakcie spotkań z rodzicami/opiekunami. 

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i szkole. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników placówki z treścią regulaminu. 

 

Organizacja zajęć i opieki nad dziećmi/uczniami 
§ 2 

 

I. PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE 
 
1. W przedszkolu obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.  

3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.  

4. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości  w wyznaczonej i stałej sali. 

5. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.  

6. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie. 

7.  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci  

wynosi co najmniej 15 m2, w przypadku liczby większej niż 5, powierzchnia ulega 

zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2. Powierzchnia przypadająca na 

jedno dziecko w Sali nie może być mniejsza niż 1,5 m . Powierzchnia dotyczy tylko sali 

z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących. 

8. W sali, w której przebywa grupa, usunięte są zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania przedmiotów 

i sprzętów używanych do zajęć  (np. piłki, skakanki, obręcze itd.) należy je myć, czyścić 

lub dezynfekować. Czynności te wykonuje wyznaczony pracownik, który sprząta salę. 

9. Dzieci nie powinny zabierać do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych zabawek lub 

przedmiotów. 
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10.  Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wietrzenia sali co godzinę, w czasie 

przerwy, a także w razie potrzeby, w przypadku obecności dzieci (np. uchyla okna z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom). 

11. Po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel, jego pomoc lub 

inny wyznaczony pracownik mierzy temperaturę ciała dziecka przed wejściem do szatni 

przedszkola za pomocą dostępnego w placówce termometru bezdotykowego, który jest 

dezynfekowany. W przypadku termometru innego niż bezdotykowy jest dezynfekowany 

każdorazowo po użyciu. 

12. Rodzic/ opiekun przyprowadzający dziecko jest zobowiązany rano upewnić się, że jest ono 

zdrowe. Dziecko z podwyższoną temp. 37,5 st. C i wyższą nie może zostać przyjęte do 

placówki. 

13. W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych dziecka, oraz 

podwyższonej temperatury  jego ciała (37,5 st. C i wyższej),  nauczyciel izoluje dziecko w 

specjalnym pomieszczeniu przy sali „Krasnoludki”  pod opieką wyznaczonego pracownika 

placówki z zachowaniem reżimu sanitarnego – 2m oraz  niezwłocznie informuje 

rodzica/prawnego opiekuna, który zabiera dziecko z przedszkola do domu lub w razie 

potrzeby do lekarza.   

14. Rodzic/opiekun przyprowadzający  dziecko do placówki zobowiązany jest do zachowania 

wszelkich środków ostrożności: zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją 

lub użycie rękawiczek jednorazowych.  Przy wejściu umieszczony jest  automatyczny 

dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby 

przyprowadzające dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją). 

15. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do/z 

przedszkola z zachowaniem  dystansu społecznego tak w odniesieniu do pracowników, jak 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego minimum 1,5 m. Rodzice/opiekunowie prawni 

przyprowadzający/odbierający dzieci wchodzą do części wspólnej (strefy rodzica) 

z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępstwie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m. W przypadku wypełnienia się części wspólnej rodziców 

i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa - pozostali oczekują na wejście przed 

budynkiem przedszkola z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa. Czuwa 

nad tym wyznaczony pracownik  lub pomoc nauczyciela. 

16.  Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego „Krasnoludki” od godz. 7:00, a do 

pozostałych oddziałów przedszkola w godz. 8:00- 8:30. Po tym czasie w placówce są  

zamykane drzwi wejściowe, dezynfekowane klamki, poręcze ciągi komunikacyjne i 

szatnie.  

17. Grupa „Reksio” i „Krasnoludki” wchodzą na teren placówki dolnym wejściem (od strony 

Orlika), natomiast grupy „Bolek i Lolek” oraz „ Pszczółka Maja” od strony Biblioteki 

Publicznej. Rodzice wchodzą tylko do wyznaczonej „strefy rodzica” – szatnia. Po 

zmierzeniu temperatury, przebraniu dziecka  rodzic opuszcza teren placówki, a dziecko pod 

opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela udaje się do sali. 

18.  Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka zgodnie z wcześniejszą 

deklaracją. W oddziałach przedszkolnych 0a i 0b rodzice odbierają dzieci punktualnie 

o pełnych godzinach tzn. 13:00, 14:00, czekając przed wejściem do szkoły od strony sali 

gimnastycznej. Nauczyciel sprowadza dzieci do szatni. Dzieci same się przebierają oraz są 

przekazywane poszczególnym rodzicom/ opiekunom. W wyjątkowych sytuacjach rodzic 
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zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia wychowawcy chęci odebrania dziecka o 

wcześniejszej porze. 

19.  W pozostałych grupach przedszkolnych rodzice/ opiekunowie odbierają dziecko po 

wcześniejszym zasygnalizowaniu swojego przybycia dzwonkiem, znajdującym się przy 

wejściu do przedszkola. Dzieci zapisane do godz. 14:00 wyprowadzane są o tej godzinie do 

szatni przez pomoc nauczyciela. Dzieci pozostające dłużej niż do godz. 14:00 odbierane są 

bezpośrednio przez rodzica/ opiekuna z sali z zachowaniem dystansu oraz procedur 

sanitarnych.  

20. Rodzice/ opiekunowie prawni bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania 

zadeklarowanych godzin odbioru dziecka.  

21. Organizacja pracy  ogranicza do bezwzględnego minimum stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na placu zabaw).  

22. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, 

wynoszący min. 1,5 m. 

23. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu 

rodzic/opiekun prawny za zgodą dyrektora może przebywać na terenie przedszkola z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której w domu nie przebywa osoba 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dyrektor ogranicza dzienną liczbę 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do 

niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co 

najmniej 2 m poprzez podział dzieci na mniejsze grupy. 

24. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail lub 

telefonicznej. 

25. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

26. Po wejściu do sali zabaw pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do łazienki w celu 

umycia rąk. 

27. Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny – regularna 

dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu urządzeń po każdej grupie, co będzie 

wykonywał konserwator.  

28.  Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości 

od osób trzecich – najlepiej na terenie przedszkola, w przypadku braku takiej możliwości, 

wychodzą na pobliskie tereny rekreacyjne. 

29. Dzieci korzystają z własnych przyborów. 

30. Poobiednie leżakowanie dotyczy tylko w najmłodszej grupy (dzieci trzyletnie), inne grupy 

nie leżakują. Leżaki są systematycznie dezynfekowane. 

 

  

II. SZKOŁA  PODSTAWOWA 
1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
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2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie 

korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

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

(zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole) bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, podwyższona temperatura ciała  37,5 st. 

C i wyżej). 

5. Szkoła jest otwarta od 7.50 i nie ma możliwości wcześniejszego przyprowadzania 

dzieci/przychodzenia uczniów. 

6. Uczniowie klas 1- 3 przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Rodzic/ 

opiekun nie może wejść do budynku szkoły. Dzieci po wejściu do szkoły pozostają pod 

opieką nauczyciela-wychowawcy, który oczekuje na nich w szatni.  

7. Pozostali uczniowie (klas 4-8) przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie, nie wcześniej 

niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie każdej klasy wchodzą do szkoły 

odpowiednim wejściem – wyznaczonym dla klasy (dolne wejście od sali gimnastycznej - 

klasy 2a,b – rozpoczynające lekcje o godz. 8.00, 1a,b, 6a,b – rozpoczynające lekcje o  godz. 

8.50 ;  górne wejście od strony kościoła-  klasy: 7a,b, 8a,b – rozpoczynające lekcje od godz. 

8.00, klasy 3a,b, 4a, 5a – rozpoczynające lekcje od godz. 8.50). 

8. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje 

się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie 

z płynu do dezynfekcji rąk. Uczniowie wykonują te czynności pod okiem wyznaczonego 

pracownika, który stoi przy wejściu i wpuszczają uczniów do szkoły. 

9. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole (tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) do niezbędnego minimum z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.  

10. Rodzic, opiekun prawny, który chce zwolnić dziecko z zajęć w danym dniu, a nie 

zaplanował tego wpisując zwolnienie do zeszytu korespondencji dziecka, może zwolnić je 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Wychowawca odnotowuje zwolnienie w 

zeszycie zwolnień. Rodzic informuje telefonicznie dyrektora szkoły przez sekretariat o 

swoim przybyciu po dziecko. Pracownik szkoły odprowadza ucznia do wyjścia.  

11. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z 

rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, przez 

dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do podania numeru telefonu, który zapewni 

natychmiastowy z nim kontakt w razie konieczności izolacji dziecka. 

12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) który jest  

dezynfekowany po użyciu w danej grupie.  

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na zakażenie 

wirusem lub infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel) , za zgodą rodziców/opiekunów 

wyrażoną akceptacją regulaminu, mierzy uczniowi temperaturę. Jeśli temperatura wskazuje 
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37,5 stopnia C lub więcej,  uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu – 

izolatorium – gabinet pielęgniarki szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób, niezwłocznie  zostaje powiadomiony o tym fakcie rodzic/opiekun prawny, który musi 

odebrać chorego ucznia ze szkoły. O swoim przybyciu do szkoły po dziecko informuje 

telefonicznie sekretariat. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły. 

14. Uczniowie rozpoczynają zajęcia i kończą je odstępach czasowych zapewniających nie 

mieszanie się klas.  

15. Zajęcia danej klasy odbywają się w jednej przypisanej dla niej sali, z wyłączeniem zajęć z 

informatyki i wychowania fizycznego.  

16. Uczniowie siedzą w sali pojedynczo, ławki zostały maksymalnie rozsunięte zapewniając 

zachowanie dystansu społecznego. Każdy uczeń ma przypisaną dla siebie ławkę, nie wolno 

zmieniać wyznaczonych przez nauczyciela miejsc. 

17. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji, mydło do bieżącego użytku. 

18. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel dezynfekuje uczniom ręce lub poleca umyć je wodą 

z mydłem. 

19. W trakcie przebywania w szkole zwraca się szczególną uwagę na częste mycie rąk 

(bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety), 

ochronę w czasie kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania  okolic oczu, nosa i ust. 

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są systematycznie czyszczone 

i dezynfekowane.  

21. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które podpisane i oprawione 

przechowują we własnej szafce, tornistrze lub na stoliku. Uczniowie nie mogą wymieniać 

się przyborami szkolnymi między sobą. 

22. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzy nauczyciel co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, zapewniając bezpieczeństwo uczniom. 

23. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

24. Uczniowie klas 4-8 w czasie krótkich przerw (5, 10 minutowych) mogą przebywać w 

klasach pod opieką nauczyciela, z którym skończyli lekcje. Nie mogą bez wyraźnej 

potrzeby przemieszczać się pomiędzy korytarzami. 

25. Zaleca się i umożliwia uczniom spędzanie długich przerw na świeżym powietrzu. 

26. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane przez osobę sprzątającą po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

częściej. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.  

27. Uczniowie  przebierają się w stroje sportowe w salach lekcyjnych, w których skończyli 

zajęcia poprzedzające lekcję wychowania fizycznego (oddzielnie chłopcy i dziewczęta) pod 

opieką nauczyciela, z którym skończyli lekcję. Po dzwonku na lekcje nauczyciel 

wychowania fizycznego zabiera uczniów na zajęcia. 

28. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
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29. Uczniowie klas 1-2 korzystają z szatni w wyznaczonym oddzielnym  miejscu.  

30. Uczniowie klas 3-8 korzystają z boksów umieszczonych przed ich własną salą lekcyjną, 

zachowując dystans społeczny 

31. Do sali komputerowej na lekcje informatyki wprowadza grupę uczniów nauczyciel. Sala ta 

jest dezynfekowana w miarę możliwości. 

32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie większej liczby 

dzieci w wyznaczonej sali.  

33. W zajęciach biorą w  udział tylko uczniowie kl. 1-3 wyłonieni we wcześniejszym procesie 

rekrutacji oraz uczniowie będący pod opieką wychowawcy świetlicy na podstawie decyzji 

dyrektora.  

34. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Opiekun dezynfekuje uczniom ręce 

przy wejściu do świetlicy. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Na świetlicy przestrzegany jest dystans społeczny. 

35. Rodzic/ opiekun odbierający dziecko ze świetlicy informuje telefonicznie wychowawcę o 

swojej obecności i czeka na dziecko przed wejściem do szkoły. Dziecko odprowadza do 

rodzica/opiekuna pracownik szkoły. 

36. Uczniowie mają dostęp do wody pitnej pod nadzorem opiekuna.  

37. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone zgodnie z regulaminem, z zachowaniem wszelkich 

możliwych zasad bezpieczeństwa. Sala, w której odbywają się zajęcia jest wcześniej 

dezynfekowana, nauczyciel czuwa nad zachowaniem dystansu społecznego. 

38. Nauczyciele mają zapewnione środki ochrony osobistej (maseczki, ewentualnie przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe). Nauczyciel mający kontakt z uczniem lub innym pracowników 

zobowiązany jest do osłony ust i nosa.  

39. Dyrektor zawiesza organizowanie wycieczek szkolnych. 

40. Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotece. 

41.  Oddawane książki trafiają do tzw. „brudnej strefy”, czyli na osobny stolik. 

42.  W pomieszczeniu biblioteki może przebywać jeden czytelnik w wyznaczonej strefie (linia 

na podłodze).  

43. Uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek- bibliotekarz poleca i podaje uczniowi 

wybrane tytuły.  

44. Pomieszczenie jest regularnie wietrzone. 

45. Zostają ustalone we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ 

higienistką szkolną i upowszechnione uczniom, rodzicom i pracownikom zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa orz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa 

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Zalecenia dla placówki w wypadku wzrostu zachorowań na terenie 

powiatu – strefa żółta/czerwona   
§ 3 

1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły 

uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r. oraz rozdziały zawarte w niniejszym regulaminie w zakresie: 

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

2) gastronomii- przygotowania i wydawania posiłków, 

3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

2. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora: 

1) ustala godziny przychodzenia klas do szkoły (tak, by poszczególne oddziały nie miały 

ze sobą kontaktu), 

2) ogranicza do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 

wydzielonych, 

3) wprowadza obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia), 

4) wprowadza obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w 

przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 

nauczycielski, korytarz),  

5) ustala adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej), 

6) mierzy termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom i uczniom przy 

wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 37,5°C pracownik 

nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej, a uczeń zostaje 

odizolowany i bezzwłocznie odebrany przez rodzica/prawnego opiekuna. (w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy 

obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu 

ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania 

z teleporady medycznej,  

7) wprowadza zakaz gromadzenia się uczniów w jednym pomieszczeniu, 

8) organizuje prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły, 

9) 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. 

 

Dyrektor placówki 
§ 4 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola i szkoły, monitoruje prace 

porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii 

koronawirusa COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba 

o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie placówki. 
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3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. 

4. Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku 

treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w 

inny sposób. 

5. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć. 

6. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący. 

7. Dyrektor w przypadku zawieszenia zajęć postępuje zgodnie z zasadami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

8. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, ewentualnie przyłbice i fartuchy. 

9. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola o obligatoryjnej 

dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 

10. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie 

plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz 

instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

11. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez 

pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

12. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw. 

13. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania 

na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

14. Dyrektor organizuje  spotkanie z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny 

nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

15. Dyrektor w wyznaczonych miejscach placówki umieszcza numery telefonów do: organu 

prowadzącego 33 8764012, kuratora oświaty 12 4481110, powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 33 8233766, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

16. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

17. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 

18. Dyrektor zapewnia  termometry bezdotykowe i określa zasady korzystania z nich. 
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19. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

20. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących 

objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu, 

poinformować o fakcie pracodawcę i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić 

po pogotowie ratunkowe. 

21. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących 

objawów chorobowych na terenie placówki, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od 

pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby 

medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do 

placówki kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 

22. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w placówce 
§ 5 

1. Przy wejściach do placówki,  w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się potrzebne 

numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 

i służb medycznych. 

2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w 

pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia 

rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania 

rękawiczek - zestaw załączników 1-4 do niniejszego regulaminu. 

3. Wyznaczony pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 

wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 

usta i nos. oraz nie przekraczały obowiązującej strefy rodzica. Dyrektor lub inna osoba 

wskazana przez Dyrektora wyznacza  te strefy .  

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

dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły/przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, przed wejściem do klasy. 

5. Przeprowadzając dezynfekcje, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci/uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.    

6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych (dezynfekcji) 

wykonywanej na bieżąco w przedszkolu i szkole podstawowej ze szczególnym 

uwzględnieniem  utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym 

blatów w salach i w jadalni, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszego regulaminu. 

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcje toalet. 
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8. Nauczyciele przed rozpoczęciem zajęć w klasie dezynfekują klawiaturę komputera, 

myszkę, pisaki do suchych tablic lub używają rękawiczek jednorazowych. 

9. Plac zabaw jest dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika po każdej grupie dzieci. 

10. W przedszkolu sale są regularnie dezynfekowane (toalety, powierzchnie płaskie, dotykowe) 

i wietrzone przez panią sprzątaczkę w czasie kiedy grupa przebywa na śniadaniu i obiedzie. 

Dezynfekowana jest także szatnia, pokój socjalny, toaleta pracownicza. Bieżącą 

dezynfekcją zajmuje się pomoc nauczyciela.  

11. Świetlica, sale lekcyjne, przedszkolne i wszystkie pomieszczenia w placówce, 

dezynfekowane, sprzątane i wietrzone są po zakończeniu zajęć.   

12. Wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej. 

13. Korzystanie z posiłków jest bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonym, czyli jadalni 

poprzez zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów i poręczy krzeseł. 

14. Uczniowie i pracownicy używający masek i rękawic jednorazowych, mają zapewnione 

pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki 

zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji 

miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, są wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

 

 

Przygotowanie i wydawanie posiłków na terenie placówki 
§ 6 

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy 

wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić 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 jadalni, zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-

higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydawane są zmianowo w 4 

grupach według ustalonego harmonogramu. Uczniowie/dzieci są sprowadzane do jadalni 

przez nauczyciela, który ma lekcję w danej klasie bezpośrednio przed przerwą obiadową. 

Grupy przedszkolne przychodzą do jadalni ze swymi opiekunkami i ich pomocami. 

Uczniowie/dzieci spożywają posiłek w stałych wyznaczonych miejscach przy stolikach z 

rówieśnikami (uczniowie jednej klasy/grupy przedszkolnej). Przed wejściem i po wyjściu 

z jadalni uczniowie dezynfekują ręce, korzystając z automatycznego dystrybutora 

umieszczonego przy wejściu na jadalnię.  Sztućce są wydawane wraz z posiłkami. 

3. Nauczyciel dyżurujący w jadalni w czasie przerw obiadowych pilnuje aby uczniowie 

zachowywali dystans społeczny. 

4. Dzieci z przedszkola i ich opiekunowie nie kontaktują się z pracownikami kuchni. Osoby 

przygotowujące posiłek umieszczają go na specjalnych stolikach, a pomoce nauczyciela i 

nauczyciele zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, rękawiczki) 

podają go dzieciom.  

5. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu. 
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6. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali 

jadalnej i wydawane są bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty są podawane uczniom 

przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

7. Przy wydawaniu posiłków uczniowie zachowują dystans społeczny.  

8. Jadalnia jest dezynfekowana (blaty stołów, oparcia krzeseł) po każdej grupie 

dzieci/uczniów i starannie wietrzona.  

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenie koronawirusem u ucznia 

lub pracownika 
§ 7 

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

miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, brak kontaktu z uczniami i 

innymi pracownikami). 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w 

izolatorium – gabinet higienistki szkolnej wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący. 

4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, 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. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne 

sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona 

dezynfekcja powinna być odnotowana.  

6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola/szkoły, w którym 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS 

(rekomendacja GIS). 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

9. W sytuacji, gdy dziecko będące pod opieką placówki wykazuje objawy określone jako 

kryteria kliniczne, należy je: 

1) odizolować od innych dzieci i personelu (pozostawić w sali izolacji pod nadzorem 

wyznaczonego pracownika zaopatrzonego w środki ochrony osobistej zachowującego 

2 m. odległości), 

2) niezwłocznie poinformować rodzica o konieczności jego odebrania w trybie pilnym 

z placówki. 
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Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, 

a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję  wezwaniu zespołu 

ratunkowego. 

Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu należy wykonać notatkę służbową, 

w której należy wskazać objawy, rekomendację stacji sanitarno-epidemiologicznej, podjęte 

działania, lista pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, 

które mogły mieć styczność z zakażonym. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 
1. Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie epidemii wchodzi w życie z dniem wydania 

zarządzenia dyrektora z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.  

2. Regulamin obowiązuje do odwołania. 

 

Załączniki: 
1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Upoważnienie. 

3. Zestaw instrukcji obrazkowo – instruktażowych (Źródło: www.gis.gov.pl): 

Instrukcja mycia rąk, 

Instrukcja dezynfekcji rąk,  

Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic, 

Instrukcja zakładania i zdejmowania maski 

4. Harmonogram monitorowania prac porządkowych w przedszkolu i szkole podstawowej. 

 
 

 

Przytkowice, 26.08.2020r.  Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

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

