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REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ 

 Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

ROZDZIAŁ 1  

PRZEPISY OGÓLNE 

1.  Regulamin organizacji zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w 

czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na 

aktualną sytuacje epidemiologiczną. 

2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym 

realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem 

organizacyjnym. 

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez 

Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla 

zdrowia uczniów, szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb 

pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie 

tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie 

online.  

5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane 

jeszcze w trybie pracy stacjonarnej. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/osoby z zewnątrz/ zdrowi/e - bez 

objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub 

temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z “Procedurą postępowania z uczniem, u którego 

występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19” – załącznik nr 1. 

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

4. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk - instrukcja GIS. 
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5. Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą 

wejść wyłącznie osoby w maseczkach.  

6.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których 

odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć 

wynosi co najmniej 1,5 m.  

7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 

nie ma możliwości zachowania dystansu. W razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub 

innego pracownika uczniowie muszą założyć maseczkę. 

8. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie wolno zabierać 

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. 

9. W łazienkach przebywa maksymalnie taka ilość uczniów, ile znajduje się tam toalet (np. 

toaleta dla chłopców: trzy kabiny, dwa pisuary = 5 osób). Nauczyciel dyżurujący stara się 

pilnować ilości osób. 

10. W trakcie dużej przerwy szkolnej uczniowie korzystają z dziedzińca szkolnego na 

świeżym powietrzu, unikają dużych skupisk - wtedy nie ma konieczności zakładania 

maseczki. 

11. W szatni szkolnej w jednym boksie powinno przebywać maksymalnie 5 osób. 

12. W trakcie trwania zajęć, jeśli jest taka możliwość, zostawiamy otwarte okna w celu 

poprawienia cyrkulacji powietrza; każdorazowo okna zostają otwarte w trakcie trwania 

przerwy. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk. 

13. Lekcje wychowania fizycznego w ramach możliwych zasad zachowania bezpieczeństwa 

organizowane są na świeżym powietrzu albo na sali gimnastycznej, zachowując 

regulaminowy odstęp. 

14. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych). 

15. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły w godzinach od 8.00 do 13.20 zobowiązana 

jest do wpisania się do księgi gości (Wejście nr 1). 

16. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściami: 

A) klasy 2 i 3: wejście nr 3 (lewe wejście, patrząc od strony ulicy) 

B) klasy 4, 5, 6: wejście nr 2 (środkowe od ulicy) 
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C) klasy 7 i 8: wejście nr 1 (wejście z prawej, patrząc od ulicy) 

E) uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem lub rowerem wchodzą do szkoły wejściami 

od boiska. 

17. Rodzice klas 1 przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przy wejściach do szkoły, gdzie 

na dzieci oczekuje nauczyciel: 

Klasy 1A i 1B: wejście nr 1 

Klasy 1C i 1 D: wejście nr 3. 

18. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady: 

A) 1 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,  

D) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 

dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

19. W sekretariacie szkolnym jednorazowo może przebywać tylko jedna osoba, należy 

wchodzić w maseczce zakrywającej usta i nos, po zdezynfekowaniu dłoni. 

20. Rekomenduje się kontakt z sekretariatem szkoły z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość - telefoniczny: 68 3866 085 lub 501178100 lub za pomocą poczty 

elektronicznej: spzbaszyn@gmail.com.  

21. Rodzicom rekomendujemy kontakt z wychowawcami klas i nauczycielami za pomocą 

wiadomości w e-dzienniku. 

22. Nadzór nad zaopatrzeniem pracowników szkoły w środki ochrony i środki dezynfekujące 

pełni wyznaczona pani referent. 

23. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do przeprowadzenia 

dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić 

maseczkę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą 

wpuszczane do budynku szkoły. Pozostałe osoby, czekając w kolejce, przebywają na 

zewnątrz placówki, utrzymując odpowiedni dystans społeczny: min. 1,5 m. 

24. Pracownicy dyżurujący przy wejściach do szkoły w określonych godzinach mogą 

otrzymać środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne. 

25. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk. 

26. W czasie dnia pracy, nie rzadziej niż w przerwach jednogodzinnych, dokonuje się 

kontroli stanu środków czystości w toaletach i sprawdza się ilość płynu dezynfekującego w 

dozownikach. Pracownik odnotowuje regularność kontroli czystości. 
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27. Pracownicy obsługi, zgodnie z przydziałem obowiązków, raportują stan prac 

porządkowych i dezynfekujących. 

28. W przypadku trudności z wykonaniem dezynfekcji pracownik jest zobowiązany 

bezzwłocznie poinformować o tym Dyrektora. 

29. Szkoła przygotowała procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u 

ucznia i u pracownika szkoły. Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z tymi 

procedurami i je stosować (Załącznik nr 1 i 2). 

20. Pracownik, który wykazuje objawy chorobowe (kaszel, duszności, problemy z 

oddychaniem, podwyższoną temperaturę, w szczególności powyżej 38 stopni) nie może 

podjąć pracy i bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Dyrektora szkoły. 

30. Przy wejściach do szkoły zamieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, 

infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 61 44 

208 00 lub telefon alarmowy: 999 albo 112. 

31. Każdy z wychowawców ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą 

wykorzystane w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszlu, 

duszności, problemów z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia). 

32. Wyznacza się pomieszczenie na parterze z numerem 135 do tzw. izolacji (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie przebywała 

odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

33. W przypadku zarejestrowania zakażenia w szkole, powiadamia się osoby, które mogły 

mieć kontakt z osobą zakażoną, aby zastosowały się do zaleceń GIS odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym. 

34. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

A) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 

m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o 

wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

B) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

C) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

D) w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub 

środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

35. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

36. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
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37. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

38. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

39. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 

szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi, np.: 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, 

tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i 

nosa maseczką. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANIZACJA PRZERW 

1. Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.  

2. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie 

szkoły. 

3. Na każdej przerwie uczniowie powinni umyć ręce. 

4. Uczniom nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - należy 

trzymać się ustalonych szlaków komunikacyjnych – w miarę możliwości nie 

kontaktować się z uczniami z innych grup. 

5. Uczniowie wykonują na przerwie polecenia nauczyciela. 

6. Na przerwach, kiedy nie można zachować dystansu przestrzennego, uczniów i 

nauczycieli obowiązuje bezwzględny nakaz noszenie noszenia maseczek 

zakrywających usta i nos. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy obowiązani 

są do zachowania dystansu przestrzennego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m oraz przestrzegania aktualnych 

wytycznych GIS, MZ i MEiN dla szkół podstawowych. 

2. Dziecko lub dzieci w przypadku rodzeństwa przyprowadza i odbiera ze świetlicy tylko 

jeden rodzic/prawny opiekun. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi przez Wejście nr 1. 

Pozostałe osoby oczekują na odbiór dzieci kończących lekcje przed budynkiem szkoły. 
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3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe. 

4. Rodzic/prawny opiekun wchodzący do szkoły zobowiązany jest nosić maseczkę 

zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do 

budynku szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka (takich jak podwyższona 

temperatura uporczywy kaszel, złe samopoczucie, zmęczenie, trudności w oddychaniu) 

szkoła natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów, którzy mają obowiązek 

bezzwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Dziecko z opiekunem oczekuje na rodzica w 

wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych 

dzieci i pracowników szkoły. 

6. Szkoła ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w 

przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby – aktualne numery telefonów oraz e-

mali, podane wychowawcy. 

7. Rodzic powinien w jak najszybszym czasie zadzwonić na specjalną całodobową infolinię 

Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Tomyślu 

tel. 61 44 20 800 lub powiadomienie na numer alarmowy 112. 

8. W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do szkoły w okresie epidemii) po 

godzinach pracy szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

rodzic niezwłocznie powiadomi o tym Dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 5 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do szkoły znajduje się punkt z płynem dezynfekującym do rąk oraz 

informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie 

osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych. 

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

5. Codzienne prace porządkowe podlegają systematycznemu monitoringowi, 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. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu  

 

 

 

  7 
 

6. Należy wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 

podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

7.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

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

10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany.  

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć są systematycznie czyszczone lub dezynfekowane. 

12. Szkoła posiada stołówkę zapewniającą prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii, w której wydawane są posiłki (obiady).   

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

14. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, zobowiązany jest on do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do 

szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

1. Stanowiska pracy zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu 

przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m). 

2. Kontakt z uczniami odbywa z użyciem środków ochrony indywidualnej (maseczki 

ochronne, rękawiczki jednorazowe) i preparatu do dezynfekcji rąk. 

3. Wytyczne dla pracowników: 

a. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą z mydłem. 

b. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 

c. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników. 

d. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją i 

dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
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e. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 

zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj. np. 

klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

f. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

4. W pomieszczeniu wypożyczalni przebywać może jednocześnie pięcioro uczniów, z 

zachowaniem dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metry). 

5. Informacja na ten temat umieszczona jest na drzwiach wejściowych do biblioteki. 

6. Wypożyczanie książek odbywa się wyłącznie poprzez podanie ich przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

7. Niedozwolone jest samodzielne wybieranie książek przez uczniów. 

8. Zaleca się zamawianie książek u bibliotekarzy poprzez czat aplikacji MS Office TEAMS. 

Zamówione książki można odebrać następnego dnia. 

9. Zwrot wypożyczonych książek realizowany jest poprzez odłożenie ich do specjalnego 

pojemnika w bibliotece. Zwrócone książki mogą być powtórnie wypożyczone po 48 

godzinach od zwrotu. 

10. Uczniowie wypożyczający przebywający w bibliotece mogą to robić wyłącznie z 

użyciem środków ochrony indywidualnej zakrywających usta i nos. 

11. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania 

osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z 

biblioteki szkolnej. 

12. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” 

– z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na 

podłodze). 

13. Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego pudła, opisanego 

datą, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie 

bezpiecznie wypożyczyć innym. 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

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

warunkach domowych. 

2. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
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3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach 

dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający bezpieczny dostęp pod nadzorem opiekuna. 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.   

4. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych należy czyścić lub 

dezynfekować. 

6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i 

po skorzystaniu z toalety. 

7. Jeżeli wychowawca 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 (Załącznik nr 1). 

 

ROZDZIAŁ 7 

ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI 

1. Do stołówki może wejść wyłącznie uczeń lub pracownik bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna: kuchnia i jadalnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk 

pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

Pracowników stołówki obowiązuje utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

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

W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii 

powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

3. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z 

mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. W szczególnych wypadkach (choroba, zdarzenia losowe) istnieje możliwość odbioru 

posiłku „na wynos”, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania kierownika stołówki 

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: stolowkaspzbaszyn@gmail.com. 
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4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 

5. Posiłki wydawane są przez personel kuchenny w systemie zmianowym, po każdej zmianie 

dezynfekowane są stoły oraz krzesła. Odległość między stolikami powinna wynosić co 

najmniej 1,5 m. 

5. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną - obsługę stołówki. 

6. Zasady zachowania w stołówce szkolnej: 

a) w stołówce szkolnej mają prawo przebywać, o wyznaczonej w osobnym grafiku porze, 

wyłącznie osoby uprawnione, mające wykupiony posiłek w danym dniu; 

b) przed wejściem do stołówki należy dokładnie umyć ręce, a przed podejściem do lady - 

zdezynfekować ręce; 

c) podczas oczekiwania na wydanie posiłku oraz podczas jego spożywania obowiązują 

zasady reżimu sanitarnego, respektowanie dystansu i kulturalne zachowanie; 

d) naczynia po spożyciu posiłku należy odłożyć w wyznaczone miejsce. 

7. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku.  

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.  

9. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

10. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W 

stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego 

nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego 

wyznaczoną - obsługę stołówki. 

ROZDZIAŁ 8 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW ZBĄSZYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU, 

TURSYTYKI I REKREACJI W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

1. Szkoła korzystająca z obiektów Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki Rekreacji 

zobowiązuje się do przestrzegania, stosowania oraz egzekwowania od osób 

przebywających na terenie obiektów, obowiązujących przepisów oraz wytycznych 

ogłoszonych przez właściwe ministerstwa dotyczące stanu epidemii na terytorium 

kraju.  

2. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń lub ich zmiany jednostka oświatowa 

zobowiązuje się do korzystania z obiektu zgodnie z ogłoszonymi przepisami.  

3. Szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom we własnym zakresie właściwe preparaty 

do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Nauczyciele po każdych zajęciach wykonują 

stosowne zabiegi dezynfekujące zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W drodze na lekcje wychowania fizycznego uczniów wewnątrz obiektów ZCSTiR 

obowiązuje nakaz noszenia maseczek. 
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5. Administrator obiektu nie wypożycza sprzętu sportowego. 

6. Korzystający z obiektu nauczyciele i uczniowie wchodzą na jego teren wyłącznie 

właściwymi, oznaczonymi wejściami.  

7. Po zakończeniu zajęć grupy szkolne niezwłocznie opuszczają obiekt.  

  

ROZDZIAŁ 9 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

1. Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem pracowników Szkoły powinno się stosować do 

następujących wytycznych: 

1) Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z infolinią 

Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 61 44 20 800 lub 

powiadomienie alarmowe: 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy 

jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

3) Dyrektor Szkoły stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

4) Należy wstrzymać przyjmowanie wychowanków, powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń. 

5) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych przez pracownika (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6) Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

2. Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem u dziecka w Szkole powinno się stosować do 

następujących wytycznych: 

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu należy natychmiast odizolować ucznia w specjalnie 

do tego celu przygotowanym pomieszczeniu tzw. Izolatce oraz powiadomić rodziców 

wychowanka. 
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2) Rodzic powinien jak najszybciej zadzwonić na specjalną całodobową infolinię 

Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej tel. 61 44 20 800 lub 

powiadomienie 999 albo 112. 

3) Dziecko powinno oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci. 

4) Zgłoszenie incydentu do pielęgniarki szkolnej i Dyrektora Szkoły. 

5) Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek. Zarządza 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami Szkoły oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6) Ustalenie listy pracowników oraz wychowanków obecnych w tym samym czasie w 

części/częściach obiektu, w których przebywał odizolowany wychowanek. 

7) Dyrektor Szkoły stosuje wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

8) Powiadomić rodziców pozostałych wychowanków, którzy mieli kontakt z chorym 

wychowankiem. 

9) W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli 

poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie 

zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas 

w szkole będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. 

10) Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 

ROZDZIAŁ 10 

PRZEPISY KOŃCOWE: 

 

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych 

nie jest dopuszczony do pracy.  

  

3. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ – Załącznik nr 1. 
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4. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły 

obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ – Załącznik 

nr 2. 

5. W przypadku wejścia na teren szkoły osoby nieuprawnionej obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ - Załącznik nr 3. 

  

6. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała 

na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

  

7. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować: 

A) w przypadku uczniów: zastosowaniem kar z katalogu kar przewidzianych w 

Statucie Szkoły; 

B) w przypadku pracowników: zastosowanie kar porządkowych i innych 

konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa dot. naruszaniem obowiązków 

pracowniczych.  

 


