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REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 

Z ZAJĘCIAMI STACJONARNYMI W REŻIMIE SANITARNYM 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. Regulamin  określający organizację pracy szkoły w czasie pandemii COVID-19 z 

zajęciami stacjonarnymi w reżimie sanitarnym zwany dalej Regulaminem, określa sposób 

i tryb realizacji zadań Szkoły uwzględniający zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 

COVID-19. 

§ 2. Realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie 

stacjonarnym z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań służących zapobieganiu i 

zwalczaniu COVID-19 wynikających z zasad reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych 

ustalonych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

ROZDZIAŁ II 

KSZTAŁCENIE W TRYBIE STACJONARNYM 

Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO 
                   

§ 3. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły 

1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą trzema wejściami. Wejściem głównym wchodzą 

klasy 0-III.  Wejściem bocznym przy placu zabaw wchodzą klasy IV-VIII. Wejściem 

przy sali gimnastycznej wchodzą uczniowie klas starszych rozpoczynający tego dnia 

zajęcia lekcją wychowania fizycznego.  

2. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują lub myją ręce. 

3. Wszyscy uczniowie zmieniają obuwie i zdejmują okrycie wierzchnie na parterze i 

dopiero potem udają się do szatni (młodsi) lub do szafek uczniowskich na piętrze 

(starsi). Uczniowie młodsi wchodzą na piętro schodami od strony stołówki, a 

uczniowie starsi – schodami przy akwarium. Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z 

Procedurą 1 – wejście ucznia do szkoły. 

4. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, ale 

poszczególne klasy wchodzą do szatni o wyznaczonej godzinie - co 5 minut, zgodnie 

z harmonogramem. 

5. Do szkoły wchodzą tylko osoby zdrowe - bez objawów przeziębienia, zakażenia 

górnych dróg oddechowych oraz bez temperatury. Dotyczy to zarówno uczniów, 

rodziców, pracowników jak i osób trzecich z zewnątrz. 

6. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są izolowani i odsyłani do domu 

zgodnie z Procedurą 4 – postępowania z uczniem, u którego występują objawy 

sugerujące zakażenie COVID-19. 



7. Pracownicy z objawami przeziębienia lub temperaturą są izolowani i odsyłani do 

domu zgodnie z Procedurą 5 – postępowania z pracownikiem, u którego występują 

objawy sugerujące zakażenie COVID-19. 

8. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie 

osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. 

9. Opiekunowie odbierający dziecko ze szkoły oczekują na nie przed budynkiem, 

zachowując 1,5-metrowe odstępy. W wiatrołapie mogą jednocześnie przebywać 

najwyżej 2 osoby.  

10. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do 

sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sp5@post.pl, lub kontaktować 

się z sekretariatem telefonicznie  pod numer 25 758 29 57. 

11. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres sp5@post.pl lub telefonicznie pod numerem (25) 758 

2957, może kontaktować się również bezpośrednio, pod warunkiem wcześniejszego 

ustalenia terminu spotkania drogą mailowa lub telefoniczną.  

12. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły 

mogą być organizowane wyłącznie po zakończeniu zajęć szkolnych. Zebrania 

odbywają się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego lub za pomocą metod i technik 

pracy na odległość. 

 

§ 4. Zachowanie osób trzecich – z zewnątrz na terenie szkoły 

1. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych. 

2. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie, są 

kierowane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi. 

3. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania dystansu w stosunku do osób przebywających w ich otoczeniu. 

4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce 

lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 

5. Osoby trzecie wchodzą do szkoły zgodnie z Procedurą 2 - postępowania podczas 

wejścia do szkoły osoby z zewnątrz. 

§ 5. Organizacja przestrzeni 

1. Przy wejściu głównym wydzielono śluzę ochronną, przestrzeń wspólną, która ma na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia 

się osoby zakażonej COVID-19. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu 

czuwa wyznaczony pracownik szkoły (w środkach ochrony indywidualnej), on także 

zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz. 

2. W widocznym miejscu przy wejściach umieszczono tabliczkę z numerami 

telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I 

PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH 

DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 38°C NIE MOGĄ 

WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”. 

3. W sanitariatach dostępne są plakaty i instrukcje prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

4. Przy dozowniku z płynem odkażającym przy wejściu do szkoły i stołówki dostępne 

są plakaty i  instrukcje prezentujące prawidłowe dezynfekowanie rąk.  



§ 6. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni w pomieszczeniach szkolnych 

1. W czasie zajęć szkolnych oraz po ich zakończeniu wyznaczeni pracownicy 

niepedagogiczni dezynfekują ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe 

korytarzy, toalet i innych miejsc wspólnych, w tym poręcze, wyłączniki światła, 

klamki zgodnie z Kartą kontroli dezynfekcji powierzchni dotykowych. Sale, w których 

prowadzone są zajęcia, są systematyczne dezynfekowane zgodnie z Kartą 

monitoringu codziennych prac porządkowych. 

2. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie. 

3. Przed jedzeniem obiadu, myte są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją ręce. 
 

§ 7. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów podczas zajęciach lekcyjnych 

1. Podczas lekcji uczniowie nie maja obowiązku noszenia maseczek ochronnych. 

Jednak są wyposażeni  w maseczkę ochronną przez rodziców i w razie potrzeby na 

polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą ją założyć. 

2. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk. Płyn jest codziennie po zajęciach 

lekcyjnych uzupełniany przez wyznaczonego pracownika. 

3. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc 

zmieniać. 

4. Jeżeli jest to możliwe, należy jak najczęściej organizować zajęcia na powietrzu, w 

otwartej przestrzeni na terenie szkoły. 

5. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach 

lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań 

związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą 

pożyczać swoich rzeczy innym. 

6. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. 

Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Książki i 

inne materiały wykorzystywane na lekcji mogą być pozostawiane w szkole po 

zajęciach. 
 

§ 8. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów podczas przerw 

1. W przestrzeniach wspólnych (na korytarzach, w szatniach) obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek. Przebywając w przestrzeniach wspólnych uczniowie w miarę 

możliwości zachowują dystans społeczny. 

2. Uczniowie często myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po pobycie na świeżym 

powietrzu, po skorzystaniu z toalety. 

3. Aby ograniczyć kontakt między oddziałami, podczas przerw obowiązują 

następujące zasady: 

a) Wychowawcy klas młodszych przebywają ze swoimi uczniami podczas lekcji i 

przerw. Wyznaczają przerwę swoim podopiecznym w czasie, gdy nie mają przerw 

uczniowie klas starszych, wg ustalonego harmonogramu. 

b) Przerwy uczniów starszych wyznaczane są dzwonkami. Podczas przerw nad 

bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurujący wg ustalonego 

harmonogramu. Uczniowie klas IV-VIII spędzają przerwę na korytarzu wyłącznie przy 

sali, w której będą mieli kolejną lekcję, w gronie kolegów ze swojej klasy. Nie wolno 

im przemieszczać się swobodnie po budynku. 

c) Podczas ładnej pogody zaleca się spędzanie przerw na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 



4. Zasady zachowania uczniów w szkole reguluje również Procedura 3 – przebywanie 

ucznia w szkole. 

§ 9. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece 

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 8:00-16:30. 

2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują ręce i mają osłonięte usta i nos. 3. 

W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu. 

4. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej. 

5. Uczniowie nie mają swobodnego dostępu do półek ze zbiorami, książki podaje 

bibliotekarz. Zaleca się wcześniejsze zamawianie książek przez dziennik elektroniczny. 

6. Zwrócone książki są poddawane dwudniowej kwarantannie bibliotecznej. 

§ 10.  Zasady bezpiecznego zachowania w szatni 

1. Uczniowie klas 0-III korzystają z szatni głównej na parterze i są obsługiwani przez 

szatniarza. 

2. Uczniowie klas starszych korzystają z szafek uczniowskich na piętrze pierwszym i 

drugim. 

3. Jeżeli zajęcia kończy kilka grup jednocześnie, aby uniknąć tłoku w szatni pilnujemy 

ustalonej przez wychowawców zmianowości zejść do szatni, grupy schodzą co 5 

minut. 

4. Do szatni uczniowie schodzą w maseczkach ochronnych. 

§ 11.  Zasady bezpiecznego zachowania się na stołówce szkolnej 

1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także 

podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań 

produktów i higieny stanowisk pracy. 

2. Obiady wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie na stołówce 

przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych. 

3. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce. W stołówce dostępne są płyny 

dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.  


