
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej we Włodzieninie  

od dnia 1 września 2020 r.  w warunkach epidemii 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach 

• Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (art. 30b upo) 

• Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. 

Organizacja nauczania od 1 września 2020 roku 

1. Od 1 września 2020 roku w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. 

• Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych oraz 

przedmiotowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

• W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę szkoły 

• W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia pracy szkoły dopuszcza się 

dwa warianty kształcenia: 

 

a) mieszana forma kształcenia (hybrydowa): 

Dyrektor może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i 

wprowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji 

epidemiologicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję 

podejmuje Dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 



b) kształcenie zdalne: 

• Dyrektor szkoły, może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony 

czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

• W przypadku podjęcia takiej decyzji przez Dyrektora szkoły konieczna jest zgoda 

organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

• W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, o zmianie sposobu 

kształcenia Dyrektor szkoły informuje rodziców, prawnych opiekunów za 

pośrednictwem wychowawców klas, strony internetowej szkoły oraz e-dziennika. 

Postanowienia ogólne 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub w razie dwukrotnego odczytu temperatury dziecka 37,5 stopni 

Celsjusza izoluje się ucznia z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych 

uczniów. Należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych którzy są zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania ucznia oraz poinformowania szkoły w sprawie wyników 

konsultacji lekarskiej. 

3. Rodzice zobowiązani są do podania numeru telefonu, który zapewni szybki kontakt. 

4.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz starsi uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6. Przy organizacji dowozu zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz 

regulamin dowozów:  

a) W szkolnych autobusach należy pamiętać o bezpiecznej odległości i zasłanianiu ust i 

nosa. Uczniowie, u których zdrowie nie pozwala na noszenie maseczki, zobowiązani 

są do noszenia przyłbic.  

b) Uczniowie korzystający z komunikacji powinni przestrzegać ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i norm higieny. 

c) Przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniowie nie tłoczą się zachowując bezpieczny dystans. 



d) Przed wejściem do autobusów każdemu uczniowi będzie mierzona temperatura (w 

razie dwukrotnego odczytu temperatury dziecka 37,5 stopni Celsjusza) izoluje się go z 

zachowaniem dystansu od innych uczniów. Uczeń jest odsyłany do domu (jeśli w 

domu znajduje się rodzic/opiekun) lub odbierany przez rodzica/opiekuna z 

przystanku. Uczeń, w domu którego nie ma rodzica/opiekuna jest przywożony do 

szkoły i umieszczany w izolatorium gdzie czeka na odbiór przez rodzica. 

7. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje pomiar temperatury dla uczniów 

miejscowych i dowożonych przez rodziców/opiekunów (w razie dwukrotnego odczytu 

temperatury dziecka 37,5 stopni Celsjusza) izoluje się go z zachowaniem minimum 2 

metrów dystansu od innych osób. 

8. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się 

przed wejściem oraz zapoznać się z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.   

9. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie przebywają na terenie szkoły, a 

jedynie czekają na swoje dzieci na zewnątrz lub mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły (korytarz przy wejściu do szkoły), zachowując następujące zasady: 

• Jeden opiekun/rodzic z dzieckiem/dziećmi/ - odprowadza uczniów wyłącznie do 

wejścia do szkoły. Przy wejściu mierzona jest temperatura, uczniowie pod opieką 

nauczyciela lub osoby wyznaczonej idą do szafek przebierają się i idą do klas, gdzie 

czeka nauczyciel 

- szatnia dla klas I-III znajduje się przy danej klasie 

- szatnia dla klas IV-V znajduje się w pomieszczeniu nr 22 

- szatnia dla klas VI-VIII znajduje się na korytarzu, na parterze szkoły. 

• Należy przestrzegać dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z 

dzieckiem/dziećmi, min. 1,5 m 

• Należy przestrzegać dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m 

10.  W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (osoby przebywające w szkole zobowiązane są stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W szkole przebywają 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w 

wyznaczonych obszarach. 

11.  Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt 

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. 

Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. e-dziennik, mailing, telefon itp. 

Organizując zebrania klasowe z rodzicami w sprawach wychowawczych i 



dydaktycznych organizuje się je wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem 

zasad sanitarnych (dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja). 

12.  Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są 

monitorowane na specjalnym wykazie. 

 
Organizacja pracy na lekcjach i przerwach 

1. Uczniowie klas I- III uczą się w salach przypisanych do danej klasy. 

a) Uczniowie nie przemieszczają się pomiędzy klasami z wyjątkiem przechodzenia na 

lekcje informatyki, wychowania fizycznego, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

3. Aby uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, uczniowie 

klas IV-VIII uczą sie w salach przypisanych do danej klasy. Wyjątkiem jest 

przemieszczanie się na lekcję informatyki oraz wychowania fizycznego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Uczniowie wychodząc z klas poruszają się prawą stroną korytarza w celu zmiany 

klasy, gdzie czeka na nich nauczyciel i spędzają przerwy lub wychodzą na boisko 

szkolne z nauczycielem.  

5. Uczniów klas IV-VIII obowiązują przerwy wg planu lekcji.  

6. Podczas lekcji uczeń nie chodzi po klasie, nie wstaje do odpowiedzi (odpowiada          

z ławki). 

7. Nauczyciele podczas poprawy zeszytów, ćwiczeń, sprawdzianów itp. stosują zasadę    

dwóch dni kwarantanny.  

8. Klasy w miarę możliwości i warunków pogodowych są wietrzone po każdej lekcji. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba sale mogą być wietrzone częściej. 

9. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej 

przestrzeni.  

a) Uczniowie zobowiązani są do posiadania stroju sportowego umożliwiającego 

przeprowadzenie zajęć na dworze (długie spodnie dresowe, bluza lub inne) 

b)  Podczas zajęć wychowania fizycznego nie używamy sprzętu, którego nie można 

zdezynfekować 



10. Po zakończonych zajęciach z informatyki danej klasy - należy zdezynfekować blaty, 

klawiatury, myszki komputerowe. 

11. W każdej klasie znajduje się płyn do dezynfekcji. Uczniowie przed wejściem do sali 

dezynfekują ręce. 

Przerwy międzylekcyjne: 

1. Klasy I-III Szkoły Podstawowej realizują przerwy międzylekcyjne według osobnego 

harmonogramu adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

2.  Na korytarzach podczas przerw uczniowie starają się zachować dystans społeczny 

min 1,5 metra odległości, rekomenduje się zakrywanie ust i nosa (maseczka, 

przyłbica, chusta). 

3. Uczniowie wychodząc z klas poruszają się prawą stroną korytarza w celu zmiany 

klasy, gdzie czeka na nich nauczyciel i spędzają przerwy lub wychodzą na boisko 

szkolne z nauczycielem. 

4. W zależności od warunków atmosferycznych możliwe jest spędzanie przerwy na 

zewnątrz pod nadzorem nauczyciela. Po zakończonej przerwie należy przed wejściem 

do klasy zdezynfekować ręce (płyn dezynfekcyjny w każdej klasie). 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i inne: 

1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzi się w formie indywidualnej, zajęcia z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzi się z grupą uczniów. 

2. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko przybory szkolne i podręczniki. Zabrania się 

pożyczania sobie materiałów szkolnych przez uczniów. 

3. Sprzęt, z którego korzystał nauczyciel zostaje poddany dezynfekcji. 

4. Po zajęciach uczeń udaje się do domu lub na świetlicę, jeżeli na nią uczęszcza. 

5. Uczeń, którego odbierają rodzice, oczekuje na nich w strefie bezpieczeństwa – przed 

wejściem głównym lub na korytarzu przy wejściu do szkoły. 

6. Przy opuszczaniu budynku szkoły zarówno uczeń jak i rodzic dezynfekują ręce. 

7. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia koronawirusem nauczyciel postępuje 

według procedury przyjętej w szkole na tą okoliczność. 

Działalność świetlicy szkolnej 

1. Przy organizacji pracy świetlicy obowiązuje dotychczasowy regulamin wzbogacony  

dodatkowo o szczególne zasady bezpieczeństwa na czas epidemii.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w dwóch salach lekcyjnych. 



3. Nauczyciele w miarę możliwości organizują zajęcia świetlicowe ograniczając 

bezpośredni kontakt uczniów z różnych klas ze sobą (uczniowie danej klasy siedzą 

przy tych samych stolikach).  

4.  Na świetlicy szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

Biblioteka szkolna 

1. Książki są wypożyczane przez uczniów w ustalone przez bibliotekarza dni i godziny. 

2. Uczeń  dokonujący wypożyczenia książek musi być w maseczce. 

3. Książki zostają odłożone we wskazanym przez bibliotekarza miejscu celem 

kwarantanny. 

4. Po upływie 2 - dniowego okresu kwarantanny bibliotekarz dokonuje oceny stanu 

technicznego zwróconych książek. 

5. Uczniowie nie maja wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje nauczyciel. 

Funkcjonowania stołówki szkolnej na terenie szkoły 

1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz 

dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli          

i uczniów. 

2. W zależności od ilości uczniów korzystających z obiadów, mogą one być wydawane w 

systemie zmianowym.   

3. W miarę możliwości obiady powinny być spożywane przy stolikach z rówieśnikami      

z danej klasy.   

4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i 

poręczy krzeseł po każdej grupie spożywającej obiad. 

5. Dania  są  wydawane lub podawane bezpośrednio przez obsługę.   

6. Należy utrzymać  wysoką  higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

Uczniowie 

1. W miejscach i sytuacjach w których nie ma możliwości zachowania dystansu 

społecznego - 1,5 m (autobus szkolny, szatnia, korytarz i inne) uczniowie zobowiązani 

są do noszenia maseczek lub przyłbic. 

2. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



3. 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. 

4. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur 

ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19, słuchają poleceń, 

wytycznych wydawanych przez Dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły 

związanych z przestrzeganiem regulaminu obowiązującego w szkole. 

Nauczyciele 

1. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na 

czas pandemii koronawirusa COVID-19.  

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole        

w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali po każdej lekcji. 

4. W sytuacji, kiedy zachowanie dystansu jest niemożliwe wskazane jest zakrywać nos i 

usta (maseczka, przyłbica, chusta). 

Rodzice 

1. Rodzice są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19 

2. Rodzice zobligowani są do przyprowadzenia do szkoły dziecka zdrowego – bez 

objawów chorobowych. 

3. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

4. Rodzice regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Rodzice zwracają uwagę dziecku na 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

5. Rodzice są zobligowani do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora szkoły o 

przypadku kontaktu dziecka lub rodzica z osobą zarażoną covid-19 lub o objęciu 

dziecka, rodziny kwarantanną. 



Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19  

u ucznia 

1. W szkole działa system szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, e-dziennik, kontakt 

telefoniczny. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, 

gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy-                 

w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu sala nr 3 (gabinet nauczyciela w-f). 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora 

lub osobę go zastępującą 

4. Dyrektor Szkoły: 

a) Natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do 

niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych 

objawach 

b) Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i 

rękawiczki. 

5. Rodzice izolowanego dziecka: 

a) odbierają dziecko ze Szkoły - boczne wejście do szkoły i niezwłocznie informują 

Dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19  

u pracownika szkoły poza miejscem pracy 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W przypadku objęcia 

pracownika, jego rodziny, uczniów lub ich rodzin kwarantanną należy w takim 

przypadku niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły. 

2. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły 

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. Pracownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Dyrektora 

szkoły. 



3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 poza szkołą stosowane będą 

zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19  

u pracownika Szkoły na stanowisku pracy 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik: 

a) niezwłocznie przerywa swoją pracę 

b) informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu 

c) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po 

jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia 

zakażenia 

d) pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania 

e) obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID19 jest dezynfekowany 

Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu 

zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły: 

1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

szkole, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 

powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich 

odwołania. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania 

Regulaminu. 

3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w 

jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania. 

4. Niniejszy regulamin zostanie przedstawiony rodzicom przez wychowawców klas. 


