
REGULAMIN 
 

 
I. Cel procedur i zakres stosowania.  

 
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                  
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz. 1386, Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2020 poz. 1389) oraz Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2020 poz. 1394)  
wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich 
pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Procedury obowiązują 
wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu oraz 
podopiecznych, ich rodziców i opiekunów prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki 
nad uczniami pracownikom szkoły. 
 

II. Organizacja zajęć w szkole 
 

1. 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. 

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

3. Rodzic/opiekun prawny wchodzący na teren szkoły zobligowany jest do dezynfekcji rąk 
zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy wejściu do budynku. Dozowniki rozmieszczone 
są przy wejściach na teren szkoły. 

4. Kontakty pomiędzy rodzicami i nauczycielami/dyrekcją szkoły odbywają się po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci (z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, 
uczęszczających do świetlicy) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, 
korytarz prowadzący do szatni), zachowując zasady: 
a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, mieć zasłonięte usta i nos. 

6. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. 
7. Na wyposażeniu szkoły znajdują się termometry bezdotykowe, którymi można 

wykonywać bezpiecznie pomiar temperatury. 
8. Szkoła posiada pomieszczenie które,  przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych 

objawów infekcji dróg oddechowych, pełni funkcję izolatki.  Pomieszczenie to 
wyposażone jest w  środki ochrony i płyn dezynfekujący. 



9. Wprowadza  się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych: 
a) w trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) 

zachowujemy ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). 
b) w oczekiwaniu na wejście do pomieszczenia (sala lekcyjna, sekretariat, biblioteka 

czy stołówka szkolna) należy zachować odpowiedni odstęp społeczny 
(rekomendowany odstęp to min. 1,5 m). 

10. Rodzic, przed rozpoczęciem nauki przez dziecko, przedkłada w szkole oświadczenie 
stanowiące załączniki nr 1  i nr 2. 

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

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
lub  przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 
sal lekcyjnych. Zakrywanie ust i nosa rekomenduje się w przestrzeni wspólnej 
również w przypadku dzieci młodszych (z wyłączeniem sytuacji związanych z 
jedzeniem i piciem). 

13. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są 
usunięte z użytkowania. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco czyszczone  lub dezynfekowane.  

14. Uczeń w czasie zajęć powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości również podczas dnia 
pracy. 

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

18. Klasy I-III będą spędzały przerwy w swoich salach. Przerwy będą wprowadzane wg 
potrzeb uczniów,  jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

19. Przy wejściu do szatni znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji wraz  
z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Boks szatni dzielony jest między dwoma 
klasami – uczniowie mają różne godziny rozpoczęcia zajęć.   

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach świetlicowych, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono 
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlica 
wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk umieszczone w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej wyposażeni są 
w środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.  

22. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole będzie odbywać  
w obowiązującym reżimie sanitarnym. Zajęcia w grupach międzyoddziałowych będą 
prowadzone w formie zdalnej. 

23. Organizacja wycieczek i wyjść poza teren szkoły możliwa będzie wyłącznie po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody dyrektora szkoły. 

24. Organizacja pracy szkolnej biblioteki dostosowana będzie do potrzeb uczniów  
i nauczycieli z uwzględnieniem zachowania 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 



 
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 
1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa. Rodzice uczniów nie 
mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

2. Należy bezustannie przypominać uczniom o obowiązku  regularnego dezynfekowania 
rąk, przed jedzeniem, po powrocie e świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

3. W placówce prowadzony jest monitoring  codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 
IV. Stołówka szkolna 

 
1. Pracownicy kuchni zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz płyny do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie 
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

2. Przygotowywanie  posiłków  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  zasad  
bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych,  reżimów  zalecanych w okresie  epidemii. 

3. Wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy 
krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce  
z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C. 

4. Pracownicy  kuchni  w  sposób  szczególny  muszą  dbać  o  właściwą  higienę  rąk  
poprzez  mycie  i  dezynfekcję: 

 przed  rozpoczęciem  pracy, 
 przed  kontaktem  z  żywnością,  która  jest  przeznaczona  do  bezpośredniego  

spożycia, 
 po  obróbce  lub  kontakcie  z  żywnością  surową,  nieprzetworzoną, 
 po  zajmowaniu  się  odpadami,  śmieciami, 
 po  zakończeniu  procedur  czyszczenia,  dezynfekcji, 
 po  skorzystaniu  z  toalety, 
 po  kaszlu,  kichaniu,  wydmuchiwaniu  nosa, 
 po  jedzeniu,  piciu. 

 
V. Postępowanie  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia u pracownika szkoły 
 

1. Pracownik  przebywający  w  domu,  w razie  wystąpienia  niepokojących  objawów  nie  
powinien  przychodzić  do  pracy.  Musi  pozostać  w  domu,  powiadomić  dyrektora  
i  skontaktować  się  z lekarzem,   a  w  razie  pogarszającego  się  stanu  zdrowia zadzwonić  
na  pogotowie  pod  numer  999  lub 112 i postępować zgodnie z uzyskanymi wskazaniami. 

2. Pracownik – osoba  dorosła  z  podejrzeniem  zachorowania,  o  ile  jej  stan  zdrowia  na  
to  pozwoli,  będzie  przebywać  w  wyznaczonym  pomieszczeniu sam  do  czasu  przybycia  
odpowiednich  służb. Należy  wtedy  bezwzględnie  zachować zasady  izolacji. 

3. Jeśli pracownik będzie miał niepokojące objawy,  które  pojawią  się  podczas  pracy   
w  szkole, natychmiast  powiadamia  dyrektora  i  izoluje  się  od  wszystkich  osób   
w  wyznaczonym  pomieszczeniu - w tzw. izolatorium.  



4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Należy powiadomić najbliższą stację 
sanitarno-epidemiologiczną i  stosować się do jej wytycznych.  

7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.   

8. O  zaistniałym  przypadku choroby  lub  podejrzenia  zarażenia  należy  powiadomić  osoby, 
które mogły mieć kontakt z chorym. 

9. W przypadku pozyskania informacji, że pracownik miał bliski kontakt z osobą chorującą na 
COVID – 19, należy niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę oraz zgłosić ten fakt do 
najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 
Informacje dla uczniów 

 
VI. Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie uczniów w szkole. 
 
1. Ze względu na pandemię następuje zmiana organizacji pracy szkoły. Klasy I-III będą 

pracowały od godziny 8.00 w systemie bez dzwonków na dwie zmiany (I - 8.00-12.00, 
II – 12.30-16.30). Zajęcia dla klas IV-VIII będą zaczynać się od godziny 7.30. 

2. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu  mogą przebywać osoby 
zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom poddanym 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub mieszkającym z osobami 
objętymi tymi restrykcjami.  

4. Uczniowie  z poszczególnych klas będą wchodzili do szkoły różnymi, przypisanymi 
wejściami. 

5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.  
6. Z szatni należy korzystać z zachowaniem dystansu i zawsze z zasłoniętymi ustami i 

nosem. 
7. W pozostałych przestrzeniach wspólnych konieczne jest zasłanianie ust i nosa 

maseczką/przyłbicą. (hole, schody, toalety, pomieszczenia administracyjne) 
8. W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) należy 

utrzymać ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). 
9. W sekretariacie, w księgowości, w gabinecie pielęgniarki może przebywać jedna 

obsługiwana osoba. W oczekiwaniu na wejście do  tych pomieszczeń należy zachować 
odpowiedni dystans.  

10. Należy unikać tworzenia grup osób. W miejscach wspólnych  obowiązuje dystans 
społeczny. 

11. Zakupy w sklepiku szkolnym można będzie wykonać z zachowaniem dystansu i z osłoną 
ust i nosa. Po zakupach, przed spożyciem posiłku, należy umyć lub zdezynfekować ręce. 

12. Każdorazowo przed jedzeniem lub piciem należy dezynfekować dłonie. 
13. Z toalety dzieci młodsze powinny korzystać poza przerwami dla klas starszych. 

 



VII. Przebywanie uczniów w salach lekcyjnych  
 
1. Przy wejściu do klasy należy bezwzględnie zdezynfekować ręce i zająć wyznaczone 

miejsce. 
2. Uczeń może po zajęciu miejsca zdjąć osłonę z ust i nosa (schować do pojemnika) lub 

pracować w maseczce/przyłbicy. 
3. Podczas lekcji uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników.  
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
5. W salach informatycznych uczniowie zobowiązani są do pracy w rękawiczkach. Po 

skończonej pracy rękawiczki należy schować do woreczka lub pojemnika. Rękawiczek 
można używać wielokrotnie po uprzednim zdezynfekowaniu.  

6. Jeżeli nie ma potrzeby zmiany sali, uczniowie pozostają w czasie przerwy w tym samym 
pomieszczeniu. Nauczyciele będą wypuszczali  uczniów z poszczególnych klas 
rotacyjnie.  
 

VIII. Lekcje wychowania fizycznego 
 
1. Przed wejściem do szatni należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce.  
2. Po przebraniu się w strój, należy schować swoje ubranie do woreczka/reklamówki tak, 

żeby nie miało kontaktu z ubraniami innych uczniów. 
3. Przed wyjściem na zajęcia należy również schować osłonę i udać się na miejsce zbiórki, 

zachowując dystans społeczny.  
4. Po skończonej lekcji należy zdezynfekować ręce, założyć osłonę i przebrać się.  

 
Informacje dla nauczycieli 

 
IX. Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie nauczycieli w szkole 
 

1. Kontakt osobisty rodziców z dyrekcją lub nauczycielem możliwy jest wyłącznie                                    
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
2. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu przebywać mogą osoby 
zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
3. Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom lub 
nauczycielom poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub 
mieszkającym    z osobami objętymi tymi restrykcjami. 
4. W sekretariacie oraz w księgowości, gabinecie pielęgniarki może przebywać jedna 
obsługiwana osoba. W oczekiwaniu na wejście do  pomieszczeń administracyjnych należy 
zachować odpowiedni dystans.  
5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 
6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
7. W trakcie przemieszczania ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje 
ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). 
8. Nauczyciele powinni ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w pokoju 
nauczycielskim (np. w trakcie okienek). 
 
 

 
X. Organizacja pracy nauczyciela 



 
1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa 

podczas pandemii. Zachowania dystansu, dezynfekowania rąk. W przestrzeniach 
wspólnych szkoły zasłaniania ust i nosa. 

2. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady 
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

3. Przypominamy uczniom o obowiązku  regularnego mycia rąk wodą  
z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Bezzwłocznie uaktualniamy bazę kontaktów z rodzicami/opiekunami. Rekomendowany 
jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

5. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzymy co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

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

7. Zalecane jest  korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie przyszkolnym. 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych,  
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

9. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić lub 
dezynfekować. 

10.  Jeżeli nauczyciel  zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować ucznia  
w wyznaczonym miejscu. Zgłosić sprawę w pielęgniarce szkolnej lub sekretariacie i 
bezzwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły. 

11. Każdy nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz 
wszystkich uczniów. 

12. W przypadku złego samopoczucia, niepokojących objawów chorobowych każdy pracownik 
ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia dyrekcji (w takim przypadku zalecany 
kontakt telefoniczny). 

13. Nauczyciel ma obowiązek przyjścia do pracy przed dzwonkiem na przerwę poprzedzającą 
jego pierwszą lekcję. 

14. Nauczyciel ma obowiązek pilnowania, aby uczniowie nie gromadzili się. 
15. Nauczyciel uczący daną klasę spędza z nią przerwę w sali lekcyjnej. Do następnej klasy 

przechodzi bezzwłocznie po dzwonku na lekcję. 
16. Po skończonych lekcjach nauczyciel ma obowiązek sprowadzić klasę w bezpieczny sposób 

do szatni. 
17. Nauczyciele uczący klasy I-II odbierają uczniów z szatni, pamiętając przy tym o reżimie 

sanitarnym. 
 

XI. Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego 
 

1. Plac zabaw dopuszcza się do użytkowania podczas zajęć szkolnych po wcześniejszym 
zdezynfekowaniu. 

2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać 

różne grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 



4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów 
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, 
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać 
jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans). 

5. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, 
umyć. 

6. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, 
klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

7. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
8. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w czasie przebywania tam klas 

ćwiczących. 
 

 
Informacje dla rodziców 

 
XII. Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie rodziców w szkole 
 
1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie 

trwania epidemii COVID-19. 
2. Przed przyjściem do szkoły ucznia, rodzic jest zobowiązany wypełnić zgodnie z 

oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i domowników. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek zmian bezzwłocznie powiadomić o tym wychowawcę. 

3. Kontakt osobisty rodziców z dyrekcją lub nauczycielem możliwy jest wyłącznie po 
wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.  

4. Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu przebywać mogą osoby 
zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

5. Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom lub 
nauczycielom poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub 
mieszkającym z osobami objętymi tymi restrykcjami.  

6. Jeżeli na wejście do szkoły lub sekretariatu trzeba poczekać z powodu dużej liczby 
interesantów, należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i mieć zakryte 
usta i nos.  

7. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.  
8. Interesanci wchodzą do szkoły pojedynczo, każda wizyta odnotowywana jest w 

rejestrze wejść.  
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką  

lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.  
10. Rodzice /opiekunowie nie mogą przebywać w jadalni, na holu górnym i dolnym, w 

wąski korytarzu (sale 3-8), toaletach.  
11. Rodzice/opiekunowie uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, drugich  

mogą wyłącznie pomóc  dzieciom w skorzystaniu z szatni. Muszą mieć przy tym 
całkowicie zakryte usta i nos i zachować dystans od pozostałych osób. 

12. W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) 
obowiązuje ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).  

13. We wszystkich sytuacjach należy zachować dystans społeczny. 
14. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 

(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 



15. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych, aktualnych informacji 
na temat stanu zdrowia swojego dziecka (również o alergiach) i do niezwłocznego 
informowania o każdej ważnej zmianie. 

16. Należy w domach regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, 
ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania 
twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

XIII. Przyprowadzanie i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, z klas 

pierwszych, drugich i ze świetlicy. 

 

1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy 

uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W 

przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy 

termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy 

uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody 

szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel konsultuje się 

z  pielęgniarką szkolną. W razie potrzeby pielęgniarka lub nauczyciel kontaktuje się z 

rodzicami/opiekunami, którzy powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe. 

4. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować 

wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. 

5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie 

w części wspólnej, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły 

oraz innych uczniów. 

6. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się wyłącznie głównym wejściem i następnie 

przejściem przez patio. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego, dzieci 

świetlicowych, klas pierwszych mogą przebywać w przestrzeniach wspólnych                                          

z zachowaniem zasad: 

- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi,  

- dystans od pozostałych osób (pracowników i uczniów), 

- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

7. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

 
XIV. Praca stołówki i wydawanie posiłków 

 
1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić                             
co najmniej 1,5 m. 
3. Jeżeli zachowanie powyższego warunku, pracodawca zapewnia środki ochrony 
osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów. 



4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, 
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 
5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów 
przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego 
rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu: 
a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków - oddzielnie dzieci ze świetlicy, odziały 
przedszkolne uczniowie młodsi z I i II zmiany i osobno uczniowie starsi, 
b) posiłki, sztućce będą podawane do stolika przez wyznaczoną osobę, zaopatrzoną                          
w środki ochrony osobistej. 
6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest                                        
do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek. 
7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł będą dezynfekowane. 
8. Wielorazowe naczynia i sztućce muszą być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub  wyparzane. 
9. Na stołówce zawiesza się samoobsługę. 

 
 

XV. Pozostali pracownicy szkoły 
 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 
zarażeniem. 

2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 
odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.  

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku 
zakrywania ust i nosa. 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 

5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, 
inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 
użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie 
szerzenia się COVID-19. 

8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:  

 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),  

 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki, 

 dezynfekcja sal lekcyjnych po kolejnych zmianach, 

 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł, 

 dezynfekcji toalet, 

 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i salach 
przedszkolnych. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:  



 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące 
uzupełnianie, 

 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i 
dezynfekowanie, 

 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie 
i dezynfekcja.  

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 


