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INFORMACJE   OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin ustala zasady i procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w 

okresie pandemii Covid-19. 

2. Dyrektor szkoły:  

a) opracowuje wytyczne i wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły,  

b) przygotowuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów 

w szkole, 

c) przekazuje rodzicom informację o czynnikach zagrożenia COVID-19 informując o 

odpowiedzialności za decyzję posłania  ucznia do szkoły w okresie pandemii, 

d) przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,  

e) zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły,  

f) udostępnia pracownikom szkoły indywidualne środki ochrony osobistej; 

jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 

PROCEDURY PRZYCHODZENIA UCZNIÓW 

 

1. Uczniowie wchodzą do szatni wyznaczonym wejściem (A lub B) od strony boiska. 

a) Wejście A – klasy VII i VIII SP oraz klasy LO,  

b) Wejście B – klasy  I – VI.  

2. Przy wejściach do szkoły  umieszczone zostają  numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

3. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk i osoby 

wchodzące na teren placówki zobligowane są do korzystania z niego lub w  sytuacji 

przeciwskazań zdrowotnych do natychmiastowego umycia rąk. Obok płynu do 

dezynfekcji znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcji rąk dla wszystkich 

wchodzących na teren placówki oraz instrukcja użycia środa dezynfekującego.  

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostają plakaty z zasadami 

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

instrukcje dezynfekcji. 

5. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne środki ochrony osobistej (np. maseczki, 

przyłbice, rękawiczki). 

6. W zajęciach  w szkole mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej, sugerującej infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

7. Dziecko do szkoły (szatni)  przyprowadza tylko jedna osoba.  

8. Opiekunowie uczniów klas I w okresie  pierwszego tygodnia września mają prawo 

towarzyszyć dziecku podczas przebierania się w szatni, zaś po upływie tego czasu 

dziecko pozostaje pod opieką pracowników szkoły.  

9. Opiekunowie dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych.  

10. Opiekunowie zachowują dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m oraz 

dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. 

11. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum  i w 

wyznaczonych obszarach. 



 

PROCEDURY  WYCHODZENIA  UCZNIÓW / ODBIORU  DZIECKA 

 

1. Uczniowie wychodzą z szatni wyznaczonym wyjściem (A lub B) od strony boiska. 

2. Wejście A – klasy VII i VIII SP oraz klasy LO,  

3. Wejście B – klasy  I – VI.  

4. Po zajęciach nauczyciel odprowadza dziecko klas I-III  do szatni. 

5. Opiekun oczekuje na dziecko klas I-III  przy wejściu B do szatni. 

6. Przekazanie ucznia klas I-III opiekunowi odbywa się przez pracownika szkoły. 

7. W drodze powrotnej opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej 

(stosowanie środków ochronnych : osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA  PRZEZ UCZNIÓW   I INNE OSOBY Z  SZATNI 

 

1.  Uczeń korzysta z szatni wg zasad ustalonych przez dyrektora. 

2.  W szatni uczniowie i pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia  

maseczek.  

3. W celu  bezpiecznego  korzystania z szatni udostępnione zostają uczniom dwa wejścia 

do szkoły od strony boiska (wejście B – dla uczniów klas I-VI oraz wejście A – dla 

pozostałych uczniów klas szkoły podstawowej i LO). 

4. Przy wejściu do szatni  umieszczone zostają  numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

5. Przy wejściu do szatni umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk i osoby 

wchodzące na teren placówki zobligowane są do korzystania z niego lub w  sytuacji 

przeciwskazań zdrowotnych do natychmiastowego umycia rąk.  

6. Obok płynu do dezynfekcji znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcji rąk dla 

wszystkich wchodzących na teren placówki oraz instrukcję użycia środa 

dezynfekującego.  

7. Uczniowie wychodzą z szatni wyznaczonym wyjściem (A lub B ) od strony boiska. 

 

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW I INNYCH OSÓB W SZKOLE 

 

1. Uczniowie zapoznani zostają z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole 

oraz ich celowością. 

2. Szkoła umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na 

terenie szkoły (np. jeżeli jest to możliwe uczniowie przebywają w czasie przerw na 

świeżym powietrzu  i zajęcia sportowe odbywają się na boisku).  

3. Podczas przebywania dzieci i młodzieży w czasie zajęć zachowana zostaje bezpieczna 

odległość, wykorzystując dostępną przestrzeń w sali. 

4. W sali zajęć unika się większych skupisk dzieci i młodzieży.  



5. Klasa mająca w planie dwie godziny danego przedmiotu pod rząd, pozostaje na 

przerwie w klasopracowni. Uczniowie klas I-III nie wychodzą na przerwę na korytarz 

(nie dotyczy wyjść na boisko szkolne). 

6. Kadra pedagogiczna i  pozostały personel opiekujący się dziećmi i młodzieżą 

zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej  (w razie konieczności korzystają z 

rękawiczek, maseczki lub przyłbice oraz w razie konieczności  fartuchy z długim 

rękawem). 

7. Przebywanie osób z zewnątrz jest ograniczone oraz zachowane są dodatkowe środki 

ostrożności przy ewentualnych kontaktach z tymi osobami. 

8. W pomieszczeniach sanitarnych uczniowie i pracownicy szkoły korzystają z informacji 

zawartych na plakatach z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy 

dozownikach do dezynfekcji rąk. 

9. Uczniowie zobowiązani są do jak najczęstszego mycia rąk. 

10. Uczeń zabiera ze sobą własny zestaw podręczników i przyborów i obowiązuje go 

zakaz pożyczania ww. rzeczy od innych osób.  

11. Dzieci nie przynoszą do szkoły zabawek i osobistych przedmiotów, wyjątek stanowią 

podręczniki, zeszyty ćwiczeń i przybory szkolne. 

12. Dzieci korzystają w sali jedynie z tych z przedmiotów i zabawek, które w skuteczny 

sposób można zdezynfekować. Pozostałe przedmioty są usunięte lub zabezpieczone 

taśmą uniemożliwiająca korzystanie z nich.  

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

14. Sale oraz części wspólne (korytarze) zostają wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

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

16. W czasie przerwy oraz porannego „słówka” uczniowie i pozostali pracownicy szkoły 

zobowiązani są do noszenia maseczek.  

a) „Słówko”  dla klas I-IV będzie odbywało się w auli, 

b) „Słówko” dla klas VI-VIII będzie odbywało się na parterze budynku „B”, 

c) „Słówko” dla klas LO będzie odbywało się na I piętrze budynku „B”. 

17. Uczniowie, jeżeli jest to możliwe, korzystają w czasie przerw z boiska szkolnego oraz 

przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

18. Uczniowie klas I-III przebywają w czasie przerw w swoich klasach. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

20. Po zajęciach sala oraz przedmioty, z których korzystali uczniowie zostają 

zdezynfekowane. 

21. Uczniowie mają prawo korzystać z placu zabaw i parku przy terenie szkoły, jednak po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu  zobowiązani są do umycia i dezynfekcji rąk. 

22. Po zakończeniu zabawy ma miejsce dezynfekcja sprzętu placu zabaw. 

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

salach dydaktycznych.  

24. Środki do dezynfekcji rąk umieszczone zostają w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

25. 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.  



26. W pracy biblioteki szkolnej uwzględnia się okres 2 dni kwarantanny dla książek i 

innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

27. Na bieżąco monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA  PRZEZ UCZNIÓW Z  POSIŁKÓW W FORMIE 

CATERINGU 

1. Stanowisko spożywania posiłków przez uczniów jest dezynfekowane przed i po 

jedzeniu.  

2. Posiłki spożywane są z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m.  

3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych 

zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami 

w czasie epidemii. 

4. Dostawcy cateringu  zapewniają pojemniki i sztućce jednorazowe.  

5. Zapewnione jest odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

6. Dodatki (np. jednorazowe sztućce) wydawane są bezpośrednio przez obsługę. 

7. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.  

8. Do momentu otrzymania posiłku uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki, 

a po spożyciu posiłku mają obowiązek ponownego jej założenia. 

 

POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH 

LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA 

 

1. Szkoła zapewnia szybką, skuteczną  komunikację z opiekunami ucznia.  

2. Uczeń zna zasady szybkiej komunikacji z kadrą pedagogiczną w sytuacji złego 

samopoczucia, która zastosuje procedury w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

3. W szkole przygotowana zostaje sala, w której uczeń po zgłoszeniu złego 

samopoczucia będzie mógł być odizolowany i  czekać na udzielenie pomocy. 

4. Na izolatkę zostaje wyznaczona sala Nr 14 na II piętrze. 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. W przypadku konieczności wezwania pomocy, uczeń stosuje się do zaleceń służb 

sanitarnych, lekarza lub pielęgniarki szkolnej. 

7. Wyznaczona osoba zgłasza fakt złego samopoczucia dziecka jego 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu. 

8. Szkoła posiada co najmniej jeden termometr bezdotykowy, dezynfekowany  po użyciu 

w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy 

dezynfekcja odbywa się po każdym użyciu.  



9. Nauczyciel lub inna wyznaczona osoba zachowując procedury bezpieczeństwa 

(maseczka, rękawiczki, w razie konieczności fartuch ochronny) pozostaje z uczniem 

do momentu odebrania go przez rodzica. 

10.  Nauczyciel informuje dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji. 

11. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych typowych dla Covid-19 dyrektor 

szkoły powiadamia niezwłocznie jednostkę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

organ prowadzący szkołę, jak również rodziców uczniów przebywających w tym 

czasie w szkole. 

12. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń zostaje natychmiast zdezynfekowane. 

13. Odpowiednie służby podejmują kolejne kroki bezpieczeństwa na terenie placówki. 

 


