
     

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRODZIENIU 

W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO 
  

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 lub w izolacji. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie 

nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji. Nauczyciele przebywający na kwarantannie zobowiązani są przez MEN do 

realizacji zajęć zdalnie.  

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.   

3) Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.   

4) W miarę możliwości zostanie ograniczane przebywanie w szkole osób z zewnątrz – 

opiekunów/rodziców. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą, w szczególnych 

przypadkach, wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 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  (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  

5) Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja epidemiologiczna wywiadówki będą przeprowadzane 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, na platformie Microsoft Teams.  

6)W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w 

danej grupie. Pomiar temperatury u wszystkich dzieci i uczniów następuje po wydaniu zgody 

przez Radę Rodziców.  

7) 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). W szkole przygotowane jest izolatorium 

wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.  

8) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i 

ust.  



9) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wymiany 

przyborami szkolnymi pomiędzy uczniami.  

10) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

11) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego będą ograniczane ćwiczenia i gry 

kontaktowe.   

12) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.   

13) Środek do dezynfekcji rąk umieszczony będzie przy wejściach do szkoły i świetlicy.   

14) Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.   

15) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będzie miał 

ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.  

16) Książki z biblioteki szkolnej obowiązuje  3 – dniowa  kwarantanna.   

17) Maszyna z artykułami spożywczymi i napojami zostanie wyłączone z użytku. 

18) Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.   

19) Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, aby uczniowie myli ręce, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety.  

20) W szkole będzie funkcjonować karta monitoringu codziennych prac porządkowych, 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.  

 

21) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone będą plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

22) Przy zmianowym wydawaniu posiłków obowiązuje czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie. Spożywanie śniadania następuje w klasach.  

23) Wielorazowe naczynia i sztućce będą dezynfekowane w temperaturze min. 60°C .  

24) W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.  



25) Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 

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.  

26) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

27) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się 

ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub 

uzyskać poradę.  

28) W oddziale i punkcie przedszkolnym zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie 

można dezynfekować (np. pluszowe zabawki), Piłki, skakanki itp. będą dezynfekowane.  

29) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to 

nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności – z 

niepełnosprawnościami.  

30) Rodzice po odprowadzeniu dzieci natychmiast opuszczają teren budynku szkolnego 

najkrótszą drogą.  

31)  Z placu zabaw może korzystać jednocześnie tylko jedna grupa. Kolejna może skorzystać z 

placu dopiero po dokonaniu dezynfekcji.  

32) Każdorazowa zmiana klasy będzie poprzedzona dezynfekcją wszystkich powierzchni.  

33) Z uwagi na budowę żłobka na Piastowskiej 17 jedynie uczniowie z budynku przy 

Piastowskiej 49 wychodzą na boisko szkolne uczniowie podczas długich przerw: 

a) po lekcji 3 – parter 

b) po lekcji 4 – pierwsze piętro 

c) po lekcji 5 – drugie piętro 

Podczas przerw na boisku szkolnym klasy nie mieszają się między sobą. 

34) Przy wystąpieniu u dziecka  gorączki, kataru i kaszlu następuje natychmiastowa izolacja 

dziecka. Nauczyciel zapewnia natychmiast min. 2 metrową odległość od innych osób i 

sprowadza dziecko do izolatorium.  

35) Wszyscy rodzice zostaną pouczeni o konsekwencjach niezastosowania się do  wytycznych 

GIS: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/


„Zgodnie z zapisami Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, mogą być zastosowane następujące działania: W razie stwierdzenia 

naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub 

wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę 

naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Stwierdzenie 

naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie 

ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów. W zakresie 

określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)”.  

  

  

  

  

  


