
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO 

 W CZERNIEWIE W OKRESIE PANDEMII 

od dnia 1 września 2021r. 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ dla publicznych                       

i niepublicznych szkół i placówek 

1. Do szkoły może uczęszczać  wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

3. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w godz. od 7.00-16.00 

4. Na terenie szkoły wywieszone są plakaty sanitarne z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy 

dozownikach płynu dezynfekcyjnego instrukcje. 

5. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do regularnego mycia rąk oraz 

dopilnowania, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza, oraz po skorzystaniu z toalety. 

6. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą przyprowadzać je do drzwi wejściowych  szkoły 

zachowując zasady: 

a. jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi 

b. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m 

c. dystans od pracowników szkoły  min. 1,5 m.  

7. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce. W przypadku przeciwwskazań do dezynfekcji myją ręce wodą 

z mydłem.  

8. Rodzice uczniów klas 0-I odprowadzają dzieci przed szkołę i wpuszczają do szkoły same dzieci. 

Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szkoły. 

9. Po wejściu do szkoły dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie klas pierwszych są odbierani przez 

pracownika obsługi lub nauczyciela i kierowani w odpowiednie miejsca. 

10. Rodzice odbierający dzieci czekają przed szkołą informując pracownika szkoły  przy wejściu o zamiarze 

odbioru dziecka. 

11. W szkole uczeń jest zobowiązany do zachowania ogólnych zasad higieny, częstego mycia rąk 

zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, nie dotykania okolic oczu nosa i ust. 



12. Do świetlicy mają prawo uczęszczać dzieci, których obydwoje rodzice przedstawią zaświadczenie                                

o zatrudnieniu i dzieci oczekujące na autobus. 

13. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazać na infekcję górnych dróg 

oddechowych, w tym w  szczególności gorączkę, kaszel, przekazuje ucznia pracownikowi szkoły, który 

odprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia – Izolatka, gdzie mierzona jest temperatura. 

Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów celem odebrania ucznia ze 

szkoły.Informacja o takim uczniu trafia  również bezpośrednio do dyrektora. 

14. Rodzic po otrzymaniu informacji jest zobowiązany do odbioru dziecka ze szkoły  max. w ciągu 2 godzin 

15. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz. W przypadku konieczności wejścia  obowiązuje 

stosowanie środków ochrony osobistej( maseczka, dezynfekcja rąk lub jednorazowe rękawiczki) 

16. Zaleca się wykorzystywać do kontaktów między nauczycielami i rodzicami  dziennik elektroniczny 

pocztę e-mail , telefon. 

17. W razie konieczności  rodzice/prawni opiekunowie mogą wejść na teren szkoły po wcześniejszym 

umówieniu wizyty z sekretariatem szkoły, zachowując wszelkie środki ostrożności: zasłanianie ust                 

i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. 

18. Rodzice mogą przebywać na terenie szkoły podczas spotkań, wywiadówek, uroczystości szkolnych 

zaplanowanych przez szkołę przy zapewnieniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. 

19.  Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni w miarę możliwości stosować się do 

zasady zapobiegającej rozprzestrzenianiu się covid-19:  D-dystans , D-dezynfekcja, M-maseczka 

 

 

Organizacja zajęć 

20.  Każdy uczeń oraz nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny. 

21. Każdy uczeń posiada własne przybory  i podręczniki, które podczas zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

22. Uczeń nie zbiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp. 

23. W przypadku korzystania z szatni uczniowie poszczególnych klas  wchodzą stopniowo i zobowiązani są  

zachować bezpieczną odległość. Nad zachowaniem dystansu w szatni czuwa nauczyciel dyżurujący lub 

wychowawca klasy oraz wyznaczony pracownik szkoły. 

24. Przerwy pomiędzy lekcjami przy sprzyjającej aurze uczniowie spędzają na świeżym powietrzu przed 

budynkiem szkoły. Uczniowie nie muszą w tym celu zmieniać obuwia. W przypadku przerw spędzanych 

w szkole uczeń znajduje się przy sali, w której odbywają się zajęcia, bez przemieszczania  się po terenie 

szkoły. 



25. Podczas przerw spędzanych w budynku szkoły rekomenduje się noszenie przez uczniów, nauczycieli 

oraz pracowników szkoły maseczek osłaniających usta i nos. 

26. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb. 

27. Podczas realizacji  zajęć z wychowania fizycznego i sportowych,  w których nie można zachować 

dystansu   ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

28. W miarę możliwości zajęcia sportowe i inne zajęcia będą przeprowadzane na świeżym powietrzu. 

29. Sale lekcyjne są wietrzone podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie przerw. 

30. Podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej uczniowie zajmują co drugie krzesło.  

31. W przypadku zaistnienia konieczności  wprowadza się trzy przerwy obiadowe. 

32. Dezynfekcja sal lekcyjnych odbywa się po każdych zajęciach.  

33. Dezynfekcja klamek, poręczy, włączników, toalet odbywa się po każdej przerwie. 

34. Pisaki do tablic są dezynfekowane po każdym użyciu nauczyciela i ucznia. Dopuszcza się korzystanie z 

własnych mazaków przez uczniów. 

35. W przypadku korzystania przez ucznia z kredy brana jest ona przez ręcznik papierowy lub chusteczkę. 

36. Książki oddawane przez uczniów  do biblioteki podlegają  trzydniowej kwarantannie. 

37. W przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dyrektor szkoły powiadamia o tym zdarzeniu 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Organ Prowadzący  i stosuje się do ich zaleceń. Możliwe jest 

wówczas prowadzenie zajęć mieszanych( kształcenie hybrydowe) lub kształcenie zdalne. 

38. W przypadku kształcenia zdalnego wszyscy nauczyciele będą pracować z wykorzystaniem platformy 

Teams tak jak w poprzednim roku szkolnym. 

 

  Obowiązki Rodzica 

39. Rodzic jest zobowiązany  posyłać  do szkoły tylko zdrowe dziecko. 

40. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy. 

41. Przed wyjściem do szkoły rodzic powinien zmierzyć dziecku temperaturę. 

42. W oddziale przedszkolnym rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem 

zdalnym, jeśli zajdzie taka konieczność. 

43. Obowiązkiem rodzica jest informowanie wychowawcy o każdorazowej zmianie numeru telefonu. 

44. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeśli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko 

miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19. 



45. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach 

chorobowych dziecka związanych z chorobami zakaźnymi w tym w szczególności Covid-19 a przede 

wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie kwarantannie czy nadzór epidemiologiczny. 

46. W czasie oczekiwania na zakończenie kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego lub zakończenia 

diagnostyki dziecko przebywa pod opieką rodzica/opiekuna. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

47. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących 

na chorobę zakaźną. 

48. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, 

powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Powinni telefonicznie 

skontaktować się z lekarzem. 

49. W przypadku wystąpienia u pracownika  będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących 

zakażenie wirusem Covid-19 jest on niezwłocznie odsunięty od pracy. Dyrektor powiadania powiatową 

stację sanitarno epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń. 

50. Dyrektor szkoły podczas nieobecności pracownika wyznacza zastępstwo. W przypadku braku 

możliwości zorganizowania zastępstwa istnieje możliwość zawieszenia zajęć po uzgodnieniu z Organem 

Prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. 

51. Obszar, w którym poruszał się pracownik jest poddawany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.  

52. Pracownik oczekując na indywidualny transport  znajduje się w wydzielonym obszarze, ma zapewnioną 

maseczkę i rękawiczki 

53. Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 

Postępowanie w przypadku  podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

54. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie wirusem Covid-19 

należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o 

podejrzeniu choroby. W tym samym czasie informacja o zdarzeniu musi trafić do dyrektora . 

55. Nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który odprowadza go do 

izolatorium. Podczas oczekiwania na przyjazd rodziców/opiekunów uczeń ma zapewnioną opiekę 

osoby dorosłej, z zachowaniem środków ostrożności i odpowiedniego dystansu. 

 

 

 



Dodatkowe obowiązki nauczycieli 

56. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności: 

a)  wyjaśnić uczniom , jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji 

b)  zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego po zajęciach 

c)  wietrzyć salę podczas  zajęć lekcyjnych i przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy 

otwartych oknach 

d)  zachęcać uczniów do opuszczenia budynku szkoły podczas przerw 

e) zwracać uwagę, aby dzieci często  i dokładnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem po 

skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zajęć na  świeżym powietrzu 

f) unikać organizowania większych skupisk uczniów w małym pomieszczeniu  

57.  Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i 

zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej pracowników, uczniów rodziców i osób 

trzecich przebywających na ternie szkoły z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych 

osobowych. 

 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 

58. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/opiekunów czy przekazujący ucznia po  

zajęciach są zobowiązani do zachowania możliwie największego dystansu. 

59. Pracownik sprawujący opiekę nad uczniem w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia sie w 

dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej maseczka, przyłbica , rękawiczki. 

60. Na terenie szkoły nauczyciele mogą stosować  środki ochrony tj. maseczki, przyłbice 

 

Regulamin może ulec modyfikacji stosownie do zmiany sytuacji epidemiologicznej i wydanych w tym 

zakresie zaleceń. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

Dyrektor Szkoły 

Wiesława Niedzielska 

   



 

 


